
      

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah para guru Sekolah Menengah 

Pertama Negeri di Kabupaten purworejo yang berjumlah 280 

orang. Adapun diskripsi subjek penelitian berdasarkan jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan, dapat 

dilihat pada tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 berikut: 

Tabel 4.1 
Diskripsi Subjek berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase ( % ) 

Pria 120 43 
Wanita 160 57 
Total 280 100  

Sumber: data primer 2012 
 

Mayoritas responden adalah wanita = 57% 
 

Tabel 4.2 
Diskripsi Subjek berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Tinkat Pendidikan Frekuensi Prosentase ( % ) 

     Diploma 35 13 
     Sarjana ( S1 ) 240 85 

Pascasarjana ( S2 ) 5 2 
     Total 280 100 

Sumber: data primer 2012. 
 

Mayoritas  responden adalah sarjana (S1 ) = 85 % 
 

58 
 



      

Tabel 4.3 

Diskripsi Subjek berdasarkan Pangkat/Golongan 
Pangkat/ Gol Frekuensi Prosentase ( % ) 

Penata/III-C 12 4 
 Peñata tingkat 1 / III-D 86 31 

Pembina / IV-a 182 65 
Total 280 100 

Sumber: data primer 2012 
 

Mayoritas responden  mempunyai pangkat  
Pembina/IV-a = 65 % 

 
4.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah distribusi frekuensi. Prosentase dimaksudkan untuk 

menggambarkan distribusi jawaban responden. Interval 

untuk menentukan kategori supervisi akademik, 

kepemimpinan transformasional dan kinerja kepala sekolah 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

I  =  
  

 

 

  Dimana : 
   I : Lebar Interval 
   Max : Skor tertinggi 
   Min : Skor terendah 

 K : Jumlah Kategori Jawaban        
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4.2.1 Hasil Pengukuran Variabel Supervisi Akademik 

60 

Kategorisasi hitungan interval dalam pengukuran supervisi 

akademik dilakukan sebagai berikut :    

I  =   =  9   

Kategorisasi hasil pengukuran variabel supervisi akademik 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Kategorisasi Variabel Supervisi Akademik 

Kategori Interval f % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat Tinggi 52-60 72 25,71 

 47,09 7,56 

Tinggi 43-51 141 50,36 
Sedang 34-42 51 18,21 
Rendah 25-33 14 5,00 
SangatRendah 16-24 2 0,71 

Total 280 100,00 
Sumber : data primer, 2012 
 
        Pada tabel 4.4 nampak bahwa frekuensi supervisi 

akademik oleh kepala sekolah mempunyai nilai rata-rata 

47,09 dengan standar deviasi 7,56  berada pada kategori 

tinggi = 50,36%, artinya   pada  kelas interval 43-51 

menunjukkan nilai frekuensi terbanyak 141 dari 280 orang 

guru. 

 

 

 

 



      

4.2.2 Hasil Pengukuran Variabel Kepemimpinan 

Transformasional 
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Kategorisasi hitungan interval dalam pengukuran 

variabel kepemimpinan transformasional  dilakukan 

sebagai berikut : 

I  =    = 15   

Kategorisasi pengukuran variabel kepemimpinan 

transformasional disajikan pada Tabel  sebagai berikut:  

Tabel 4.5. 

Kategorisasi  Variabel Kepemimpinan Transformasional 

Kategori Interval f % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat Tinggi   86-100 121 43,21 
 
 

83,04 
 
 

10,88 

Tinggi    71-85 127 45,36 
Sedang    56-70 27 9,64 
Rendah 41-55 5 1,79 
SangatRendah 26-40 0 0,00 

Total 280 100,00 
Sumber : data primer, 2012  

 

        Pada tabel 4.5 nampak bahwa frekuensi kepemimpinan 

transformasional mempunyai nilai rata-rata 83,04 dengan 

standar deviasi 10,88 berada pada kategori tinggi = 45,36%, 

artinya pada kelas interval 71- 85 menunjukkan nilai 

frekuensi terbanyak 127 dari 280 orang guru. 

 

 

 

 



      

4.2.3 Hasil Pengukuran Variabel  Kinerja Kepala 

Sekolah 
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Kategorisasi hitungan interval dalam pengukuran 

variabel kinerja kepala sekolah  dilakukan sebagai 

berikut : 

I  =     = 30 

Kategorisasi pengukuran variabel kinerja kepala 

sekolah disajikan pada Tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Kategorisasi  Variabel Kinerja Kepala Sekolah 

Kategori Interval f % 
Rata-
rata 

SD 

Sangat Tinggi 171-200 46 16,43 

153,19 18,53 

Tinggi 141-170 173 61,79 
Sedang 111-140 58 20,71 
Rendah   81-110 3 1,07 
Sangat Rendah 51-80 0 0,00 

Total 280 100,00 
Sumber : data primer, 2012 
 
Pada Tabel 4.6 nampak bahwa frekuensi kinerja kepala 

sekolah mempunyai nilai rata-rata 153,19 dengan standar 

deviasi 18,53 berada pada kategori  tinggi = 61,79%  artinya 

pada kelas interval 141-170 menunjukkan nilai frekuensi 

terbanyak 173 dari 280 orang guru. 

. 

 

 

 

 



      

4.3  Analisis Korelasional 
Pengujian normalitas pada penelitian ini 

menggunakan teknik Kolmogorv-Smirnov dan pengujian 

linearitas menggunakan uji regresi linear. Kriteria yang 

dipakai untuk menentukan data berdistribusi normal atau 

tidak menggunakan nilai probabilitasnya. Jika nilai 

probabilitas di atas 0,05 maka data terdistribusi normal, 

sedangkan jika probabilitas di bawah 0,05 maka data tidak 

berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Normalitas Menggunakan uji Kolmogorov 

Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Supervisi 
Akademik 

Kepemimpinan 
Transformasion

al 
Kinerja 
Kasek 

 N 280 280 280 

Normal 
Parametersa

,,b 

Mean 47.0893 83.0393 153.192
9 

Std. Deviation 7.55595 10.87573 18.5303
8 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .073 .071 .083 
Positive .054 .064 .083 
Negative -.073 -.071 -.067 

 Kolmogorov-
Smirnov Z 

1.225 1.196 1.386 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.099 .114 .053 

a. Test distribution is Normal. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  

Supervisi 
Akademik 

Kepemimpinan 
Transformasion

al 
Kinerja 
Kasek 

 N 280 280 280 

Normal 
Parametersa

,,b 

Mean 47.0893 83.0393 153.192
9 

Std. Deviation 7.55595 10.87573 18.5303
8 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .073 .071 .083 
Positive .054 .064 .083 
Negative -.073 -.071 -.067 

 Kolmogorov-
Smirnov Z 

1.225 1.196 1.386 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.099 .114 .053 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 Gambar 2 
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Gambar 3 

 
                             Gambar 4 
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Berdasarkan nilai hasil uji Kolmogorov-Smirnov 

diperoleh p-value = 0,099 untuk variabel supervisi 

akademik, 0,114 untuk variabel kepemimpinan 

transformasional, dan 0,053 untuk variabel kinerja kepala 

sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

yang diuji memenuhi syarat asumsi normalitas atau data 

terdistribusi normal. 

Hasil uji linearitas ditunjukkan pada gambar 5 dan 6 

berikut ini : 

 
                                      Gambar 5 

Garis Linear antara Supervisi Akademik dengan Kinerja Kepala Sekolah 

 
Gambar 6 

Garis Linear antara Kepemimpinan Transformasional dengan Kinerja 
Kepala Sekolah. 
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Dari gambar 5 terlihat garis linear  pada sebaran data, 

artinya hubungan variabel supervisi akademik (X1) dengan 

kinerja kepala sekolah (Y) linear. Gambar 6  menunjukkan 

garis linear  pada sebaran data, artinya hubungan variabel 

kepemmpinan trasformasional (X2) dengan kinerja kepala 

sekolah (Y) adalah linear.  Dengan demikinan  dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data terdistribusi normal dan 

linear maka analisis menggunakan rumus product moment 

dapat dilaksanakan. 

Analisis korelasi dilakukan antara 1) variabel supervisi 

akademik (X1) dengan kinerja kepala sekolah (Y), 2) variabel 

kepemimpinan transformasional (X2) dengan kinerja kepala 

sekolah (Y), dan 3) secara bersama-sama variabel supervisi 

akademik dan kepemimpinan tranformasional (X1,2) dengan 

kinerja kepala sekolah (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67 

 



      

 

Tabel 4.8 

Koefisien Korelasi antara Supervisi Akademik (X1)  
dengan Kinerja Kepala Sekolah (Y) 

  Supervisi 
Akademik Kinerja Kasek 

Supervisi 
Akademik 

Pearson 
Correlation 

1 .691** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 280 280 

Kinerja Kasek Pearson 
Correlation 

.691** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 280 280 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Pada Tabel 4.8 koefisien korelasi antara supervisi 

akademik dengan kinerja kepala sekolah  sebesar rx1y=0,691 

dengan p=0,000<0,05 maka terdapat korelasi signifikan 

antara supervisi akademik dengan kinerja kepala sekolah 

SMP di Kabupaten Purworejo. Koefisien korelasi bertanda 

positif artinya semakin tinggi skor supervisi akademik 

kepala sekolah maka semakin tinggi pula skor kinerja kepala 

sekolah. Sebaliknya semakin rendah skor supervisi 

akademik kepala sekolah maka semakin rendah pula skor 

kinerja kepala sekolah. 
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Tabel 4.9 Koefisien Korelasi antara Kepemimpinan 

Transformasional (X2)dengan Kinerja Kepala Sekolah (Y) 

  Kepemimpinan 
Transformasional 

Kinerja 
Kasek 

Kepemimpinan 
Transformasional 

Pearson 
Correlation 

1 .766** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 280 280 
Kinerja Kasek Pearson 

Correlation 
.766** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 280 280 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Pada Tabel 4.9 koefisien korelasi antara 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja kepala 

sekolah  sebesar rxy = 0,766 dengan p=0,000<0,05 maka 

terdapat korelasi signifikan antara kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja kepala sekolah SMP di 

Kabupaten Purworejo. Koefisien korelasi bertanda positif 

artinya semakin tinggi skor kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah maka semakin tinggi pula skor kinerja kepala 

sekolah. Sebaliknya semakin rendah skor kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah maka semakin rendah pula 

skor kinerja kepala sekolah. 
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Tabel 4.10 
Koefisien Korelasi  Supervisi Akademik dan Kepemimpinan 

Transformasional dengan Kinerja Kepala Sekolah 
       Model Summaryb 

Model R R Square
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 .792a .628 .625 11.34855 
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Supervisi 
Akademik 
b. Dependent Variable: Kinerja Kasek 
 

 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Multiple  60126.889 2 30063.444 233.431 .000a 

Correlation 35674.697 277 128.790   

Total 95801.586 279    
a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformasional, Supervisi 

Akademik 

b. Dependent Variable: Kinerja Kasek. 
 
Pada tabel 4.10 dapat dilihat koefisien korelasi ganda antara 

supervisi akademik dan kepemimpinan transformasional 

secara bersama - sama  dengan kinerja kepala sekolah 

sebesar Rx1.2.y = 0,792 dan F=233,431 dengan p=0,000<0,05. 

Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara supervisi 

akdemik dan kepemimpinan transformasional secara 

bersama-sama dengan kinerja kepala sekolah SMP di 

Kabupaten Purworejo. 
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4.4 Uji Hipotesis 
Hipotesis yang diuji : 

1. Ha : rx1y ≠ 0 

Ada hubungan yang signifikan antara supervisi  

akademik dengan   kinerja   kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo. 

Hasil uji hipotesis: 

Ada hubungan positif signifikan antara supervisi  

akademik dengan   kinerja   kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo, karena  rx1y = 0,691 dengan 

p=0,000<0,05, maka hipotesis yang diajukan  

diterima. 

2.   Ha : rx2y ≠ 0 

Ada hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja   

kepala sekolah SMP Kabupaten Purworejo. 

      Hasil uji hipotesis:  

Ada hubungan positif signifikan antara 

kepemimpinan transformasional dengan   kinerja   

kepala sekolah SMP Kabupaten Purworejo, karena  

rx2y = 0,766 dengan p=0,000<0,05 maka hipotesis 

yang diajukan diterima.  
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3.   Ha : Rx1.2.y ≠ 0 

Ada hubungan signifikan antara supervisi 

akademik dan kepemimpinan transformasional 

secara bersama-sama dengan kinerja kepala 

sekolah SMP Kabupaten Purworejo. 

Hasil uji hipotesis : 

       Ada hubungan positif signifikan antara supervisi 

akademik dan kepemimpinan transformasional 

secara bersama-sama dengan kinerja kepala 

sekolah SMP Kabupaten Purworejo, karena     

Rx1.2.y = 0,792 dan F = 233,431 dengan 

p=0,000<0,05, maka hipotesis yang diajukan 

diterima.  

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 
4.5.1   Hubungan  Supervisi  Akademik dengan 

Kinerja Kepala Sekolah. 

Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada 

hubungan yang signifikan dengan arah positif antara 

variabel supervisi akademik kepala sekolah dengan 

kinerja kepala sekolah SMP Kabupaten Purworejo. 

Artinya semakin tinggi  supervisi akademik kepala 

sekolah maka semakin tinggi pula  kinerja kepala 

sekolah. Sebaliknya semakin rendah  supervisi 

akademik kepala sekolah maka semakin rendah pula  

kinerja kepala sekolah. 
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Menurut Boardman (dalam Sahertian; 2000), 

supervisi akademik kepala sekolah adalah proses 

pembinaan kepala sekolah kepada guru dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar, maka supervisi 

akademik kepala sekolah sangat dibutuhkan untuk 

menjamin terlaksananya proses belajar mengajar di 

kelas sehingga prestasi akademik sekolah tercapai, 

dengan kepala sekolah sering mengadakan supervisi 

akademik,  maka tercapainya supervisi akademik 

kepala sekolah akan membawa dampak meningkatkan 

kinerja kepala sekolah SMP di Kabupaten Purworejo, 

sesuai dengan indikator-indikator kinerja kepala 

sekolah yaitu kinerja kepala sekolah adalah 

kepemimpinan yang memiliki dan menciptakan tujuan 

bersama, mengembangkan iklim yang tinggi, 

menciptakan budaya sekolah yang berfokus pada 

pengembangan pelajaran dan pembelajaran untuk 

merefleksikan penentuan tujuan bagi guru, staf 

maupun siswa ( Hallinger 1988 ). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Sutardi (2008 )  dalam penelitiannya 

menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara supervisi akademik dengan kinerja kepala 

sekolah di SMP N Kabupaten Majalengka. Adapun 

yang menjadi dasar persamaannya adalah 

menggunakan variabel bebas yaitu supervisi 
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akademik, Disamping itu subjek penelitiannya  juga 

sama yaitu guru SMP  Kabupaten Majalengka sebagai 

responden, sekalipun kuesioner yang digunakan 

berbeda tetapi aspek-aspek yang diukur tidak jauh 

berbeda.  

Disisi lain penelitian ini berbeda dengan  

penelitian Sindhu (2010) meneliti  terhadap  supervisi 

akademik kepala sekolah di 29 sekolah dasar di dua 

negara bagian Kelantan dan Selangor Malaysia yang 

menyimpulkan bahwa: supervisi akademik tidak 

berhubungan signifikan dengan kinerja kepala 

sekolah. Adapun yang menjadi dasar perbedaannya 

adalah menggunakan instrumen yang disediakan oleh 

devisi inspektorat sekolah. Sedang penelitian ini  

menggunakan skala penilaian yang dibuat oleh 

peneliti sendiri, disamping itu analisis dan  penelitian 

juga berbeda.   

 

4.5.2   Hubungan Kepemimpinan Transformasional 

dengan   Kinerja Kepala  Sekolah 

Dari hasil analisis ditemukan bahwa ada 

hubungan yang signifikan dengan arah positif  antara 

variabel kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dengan kinerja kepala sekolah SMP 

Kabupaten Purworejo. Artinya semakin tinggi  

kepemimpinan transformasional kepala sekolah maka 
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semakin tinggi pula kinerja kepala sekolah. Sebaliknya 

semakin rendah  kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah maka semakin rendah pula  kinerja 

kepala sekolah. 

Menurut Bass dan Avillio (1978) 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. Kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah sangat dibutuhkan 

untuk memberi dorongan, semangat kerja, 

memotivasi, sekaligus sebagai teladan bagi warga 

sekolah sehingga tujuan sekolah akan tercapai.  

Tercapainya kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah akan membawa dampak meningkatkan 

kinerja kepala sekolah SMP di Kabupaten Purworejo. 

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja kepala 

sekolah yaitu kinerja kepala sekolah adalah 

kepemimpinan yang memiliki dan menciptakan tujuan 

bersama, mengembangkan iklim yang tinggi, 

menciptakan budaya sekolah yang berfokus pada 

pengembangan pelajaran dan pembelajaran untuk 
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merefleksikan penentuan tujuan bagi guru, staf 

maupun siswa (Hallinger 1988). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Hadi (2008) yang menyimpulkan terdapat hubungan 

yangsignifikan antara kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah yang dipersepsikan oleh guru dengan  

kinerja kepala sekolah pada SMK di Malang Raya. Dari 

analisis regresi ganda tersebut diperoleh nilai F 

sebesar 9,136  dengan  tingkat signifikan < 0,05.  

Di sisi lain hasil penelitian  ini berbeda dengan 

hasil penelitian Faraz (2008) tentang kepemimpinan 

transformasional pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri dan Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yang menyatakan kepemimpinan transformasional 

tidak berhubungan signifikan dengan kinerja kepala 

sekolah. Perbedaan hasil penelitian antara lain 

disebabkan  karena subjek penelitian yaitu guru 

swasta menunjukkan nilai simpangan baku lebih 

tinggi dari pada nilai simpangan baku guru negeri, 

karena responden dalam suatu kondisi tertentu 

menjawab kuesioner tidak sesuai dengan yang 

sebanarnya dan didasari rasa sungkan terhadap 

atasan menjadi pemicu jawaban yang diberikan tidak 

sesuai keadaan sebenarnya (Faraz; 2008). 
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4.5.3 Hubungan Supervisi Akademik, 

Kepemimpinan Transformasional dengan 

Kinerja   Kepala  Sekolah. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara supervisi akademik, 

kepemimpinan transformasional  dengan kinerja 

kepala sekolah  SMP di Kabupaten Purworejo secara 

bersama-sama adalah terbukti. Dengan  hasil uji 

Multiple Correlation (R) Product Moment secara 

bersama-sama diperoleh  hasil Rx1.2.y = 0,792 dan 

F=233,43 dengan p=0,000<0,05. jika  nilai  rx1y=0,691  

dan  nilai rx2y = 0,766 di gabung bersama-sama maka 

akan diperoleh nilai Rx1.2.y = 0,792. Artinya jika skor 

supervisi akademik dan skor kepemimpinan 

transformasional digabung bersama - sama 

ditingkatkan maka kinerja kepala sekolah akan 

meningkat.  

 

 


