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2.1 Kepemimpinan 

Pemimpin “ adalah orang yang dapat menggerakkan orang-orang yang ada di 

sekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin itu.” Menurut Prof.Dr.H. Arifin Abdurrahman. 

Menurut Hersey dan Blanchard sebagaimana dikutip al-Buraey, kepemimpinan dipandang 

sebagai pengaruh antar pribadi yang dilaksanakan dalam satu situasi dan diarahkan melalui 

proses komunikasi, menuju pencapaian tujuan atau tujuan-tujuan tertentu. Kepemimpinan 

dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada diri manusia yang 

menimbulkan kebutuhan untuk memimpin dan dipimpin. Paul C. Bartholomew mengatakan, 

pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandang organisasi secara menyeluruh, 

mengambil keputusan, melaksanakan keputusan dan melimpahkan wewenang dan 

menunjukkan kesetiaan. Sedangkan, Terry menyatakan bahwa pemimpin memikul tanggung 

jawab dan berusaha untuk menangani masalah yang dihadapi organisasi.  

Oleh beberapa ahli,pemimpin dipandang sebagai inti dari manajemen dan perilaku 

kepemimpinan merupakan inti perilaku manajemen. Inti kepemimpinan adalah pembuatan 

keputusan, termasuk keputusan untuk tidak memutuskan. Kepemimpinan dan manajemen 

akan berjalan jika ada keputusan yang dijalankan. Seorang pemimpin yang memeiliki sifat-

sifat kepemimpinan dapat membuat sebuah manajemen mencapai tujuan. Pemimpin itu 

sendiri adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat 

orang lain ataupun sekelompok orang tanpa menanyakan alasan. Pemimpin harus aktif 

membuat rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan memimpin pekerjaan agar 

tujuan bersama dapat tercapai. 

Fungsi manajemen menurut Stoner adalah sebagai berikut : (1) merencanakan 

(planning), yang dimaksud dengan planning disini adalah bahwa kepala sekolah harus 

merancang metode, pemikiran logis dan analitis bersama para timnya. (2) mengorganisasikan 

(organizing), mengorganisasikan disini adalah proses pengaturan dan pengalokasian kerja, 

wewenang dan sumber daya pada kalangan anggotanya agar tujuan lembaga dapat tercapai 

secara efisien. (3) memimpin (leading),  (4) mengendalikan (controling), pengendalian disini 



digunakan untuk mengukur prestasi kerja anggota agar rencana dari tujuan lembaga dapat 

dilaksanakn dengan baik 

Seorang pemimpin dalam suatu lembaga sekolah harus mampu menjadi manajer yang 

efisien dan pemimpin yang efektif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasian 

seorang pemimpin dalam mengelola organisasi yaitu, (1) akseptasi atau penerimaan dari 

kelompoknya, (2) kapabilitas atau kemampuan pribadinya, (3)kemampuan mendorong dan 

mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan bersama, (4) kemampuan 

dan penguasaan pengetahuan di bidang manajemen sekolah.. 

Tabel 2.1. Perbedaan Manajemen dan Kepemimpinan. 

Manajemen/Manajer Kepemimpinan/Pemimpin 

Membangun dan mengembangkan struktur 

organisasi 

Membangun dan mengembangkan kultur 

organisasi 

Merujuk pada alur kepengikutan Merujuk pada alur penemuan 

Menegrjakan sesuatu yang benar Mengerjakan sesuatu dengan benar 

Mengedepankan pemeliharaan dan 

pengendalian 

Mengembangkan dan menginspirasi 

kepercayaan 

Beranjak dengan “di sini dan sekarang” dari 

pencapaian tujuan 

Berfokus pada upaya mengkreasi tentang 

masa depan yang diinginkan 

Memelihara level rendah keterlibatan 

emosional 

Memiliki empati terhadap orang lain dan 

memberi perhatian pada setiap peristiwa dan 

tindakan 

Mendesain dan membawa rencana, 

mendorong tindakan, dan bekerja efektif 

dengan orang  

Memantapkan misi dan membangkitkan rasa 

untuk mencapai arah tertentu 

Mengembangkan pikiran dari organisasi Belajar dari organisasi 

 Sumber : Stoner, Freeman, Gilbert 1995 dalam buku Manajemen dan Kepemimpinan 

Transformasional Kekepalasekolahan oleh Prof. Dr. Sudarwan Danim dan Dr. Suparno 

2009 

 

. 



 Pidekso dan Harsiwi (2001:2) mendefinisikan bahwa kepemimpinan mencakup tiga 

elemen yaitu : 

a. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relational concept). Kepemimpinan hanya 

ada dalam proses relasi dengan orang lain (para pengikut). Apabila tidak ada pengikut, 

maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin 

yang efektif harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan berrelasi dengan 

para pengikut mereka.  

b. Kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin harus 

melakukan yang lebih dari sekedar otoritas 

c. Kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk mengambil tindakan melalui 

berbagai cara, seperti menggunakan otoritas, menciptakan model (menjadi teladan), 

penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukum, restrukturisasi organisasi, dan 

mengkomunikasikan visi. 

Sedangkan contoh pengertian kepemimpinan sebagai karakteristik seseorang 

dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2000) bahwa “Leaders are agents of 

change, persons whose act affect other people more than other people’s acts affect them”, 

atau pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang bertindak mempengaruhi orang lain 

lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai perilaku 

dikemukakan oleh Sweeney dan McFarlin (2002) yakni: “Leadership involves a set of 

interpersonal influence processes. The processes are aimed at motivating sub-ordinates, 

creating a vision for the future, and developing strategies for achieving goals”, yang dapat 

diartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antar orang. Proses 

tersebut bertujuan memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan 

strategi untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian di atas, maka teori kepemimpinan 

adalah kajian tentang individu yang memiliki karakteristik fisik, mental, dan kedudukan yang 

dipandang lebih sehingga individu tersebut dapat mempengaruhi kelompoknya untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Gaya Kepemimpinan diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan 

dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para 

anggota organisasi atau bawahannya. Sedangkan tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

bentuk pola atau jenis kepemimpinan, yang di dalamnya diimplementasikan beberapa 

perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Disini penulis memilih 



menggunakan gaya kepemimpinan dikarenakan di dalamnya langsung terdapat perilaku yang 

digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya. 

2.1.1 Gaya-gaya Kepemimpinan 

Menurut Ratnaningsih (2009:126) gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain seperti 

yang ia inginkan. Burn (1978) seperti yang dikutip oleh Ratnaningsh (2009:126) menyatakan 

bahwa gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan ke dalam dua tipe yang berbeda yaitu gaya 

kepempinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Kedua gaya 

kepemimpinan tersebut merupakan dua hal yang berbeda (saling bertentangan)  namun sangat 

penting dan dibutuhkan setiap organisasi.  

Pemimpin transformasional merupakan seorang pemimpin yang membuat para 

pengikut menjadi lebih peka terhadap nilai dan pentingnya pekerjaan, mengaktifkan 

kebutuhan-kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi dan menyebabkan para pengikut lebih 

mementingkan organisasi. Sedangkan gaya kepemimpinan transaksional adalah suatu gaya 

pemimpin yang menekankan proses hubungan pertukaran yang bernilai ekonomis untuk 

memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis sesuai dengan perjanjian antara atasan dan 

bawahan. 

Kepemimpinan transformasional harus menjadi basis kepala sekolah dalam 

melakukan transformasi tugas kesehariannya dikarenakan hasil dari penelitian beberapa ahli 

ditemukan bahwa dalam esensi kepemimpinan transformasional terdapat kultur sekolah yang 

positif. Kultur sekolah yang positif tersebut diasosiasikan dengan motivasi dan prestasi siswa 

yang tinggi, meningkatkan kolaborasi antar guru, dan mengubah sikap guru terhadap 

pekerjaannyake depan menjadi positif. Hal ini akan mendorong sekolah menjadi tempat 

dimana guru-guru memiliki rasa positif terhadap pekerjaan dan siswa termotivasi untuk 

belajar. 

2.1.1.1 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Burns (1978) seperti yang dikutip oleh Ratnaningsih (2009:129) lebih senang 

membicarakan   tentang “heroic leadership” daripada sebuah kharisma dan sebuah konsep 

tentang transformational leadership. Burn (1978) mendeskripsikan bahwa transformational 



leadership adalah “a process in which leaders and followers raise one another to higher levels 

of morality and motivation”. Yaitu merupakan sebuah proses dimana pemimpin dan bawahan 

mengembangkan satu sama lain tingkat moralitas dan motivasi yang tinggi. 

Kepemimpinan transformasional menurut Pidekso dan Harsiwi (2001:3) dapat 

didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi 

Kepemimpinan ini juga didefinisikan  sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan 

memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran "tingkat tinggi" yang 

dianggap melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. 

Kepemimpinan transformasional pada umumnya mempunyai beberapa dampak positif 

terhadap kinerja karyawan dikarenakan pemimpin mengubah dan memotivasi anggotanya 

dengan: (1) membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, 

(2) mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan 

diri sendiri, dan (3) mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi (Yukl, 

2009:305). 

a. Dasar-dasar Kepemimpinan Transformasional 

Ada empat unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional yaitu sebagai 

berikut: (Pidekso dan Harsiwi, 2001:3)    

1) Idealized Influence – Charisma, yaitu memberi wawasan serta kesadaran akan misi, 

membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada 

para bawahannya.  

2) Inspirational Motivation, yaitu menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui 

pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan 

tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana.  

3) Intellectual Stimulation, yaitu meningkatkan intelegensia, rasionalitas, dan pemecahan 

masalah secara seksama.  

4) Individualized Consideration, yaitu memberikan perhatian, membina, membimbing, 

dan melatih setiap orang secara khusus dan pribadi. 



b. Ciri-ciri Kepemimpinan Transformasional 

Menurut Burn (dalam Wirawan, 2008:2) kepemimpinan transformasional mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut:  

1) Antara pemimpin dan anggota mempunyai tujuan bersama yang 

menggambarkan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi, dan harapan mereka. 

Pemimpin melihat tujuan itu dan bertindak atas namanya sendiri dan atas nama para 

anggotanya.  

2) Walaupun pemimpin dan anggota mempunyai tujuan bersama akan tetapi level 

memotivasi dan potensi mereka untuk mencapai tujuan tersebut berbeda.  

3) Kepemimpinan Transformasional berusaha mengembangkan sistem yang sedang 

berlangsung dengan mengemukakan visi yang mendorong berkembangnya masyarakat baru. 

Visi ini menghubungkan pemimpin dan anggotanya kemudian menyatukannya. Keduanya 

saling mengangkat ke level yang lebih tinggi menciptakan moral yang makin lama makin 

meninggi. Kepemimpinan Transformasional merupakan kepemimpinan moral yang 

meningkatkan perilaku manusia.  

4) Kepemimpinan Transformasional akhirnya mengajarkan kepada para anggota 

bagaimana menjadi pemimpin dengan melaksanakan peran aktif dalam perusahaan. 

Keikutsertaan ini membuat anggota menjadi pemimpin, terlaksananya nilai-nilai akhir yang 

meliputi kebebasan, kemerdekaan, persamaan dalam masyarakat. 

c. Indikator Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Ada beberapa indikator gaya kepemimpinan transformasional menurut Robbins 

(2010:263):  

1.  Kharisma  

. Pemimpin kharismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfir motivasi atas 

dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri 

bawahannya. Kharisma dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang 



berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa untuk membuat ornag lain mendukung visi dan 

juga mempromosikannya dengan bersemangat  

2. Motivasi Inspiratif  

Motivasi inspiratif menggambarkan pemimpin yang bergairah dalam 

mengkomunikasikan masa depan organisasi yang idealis yang ditujukan untuk memacu 

semangat bawahannya. Pemimpin memotivasi bawahan akan arti penting visi dan misi yang 

sama. Kesamaan visi ini memacu bawahan untuk bekerja sama mencapai tujuan jangka 

panjang dengan optimis. Sehingga pemimpin bukan hanya membangkitkan semangat 

individu tapi juga semangat tim.  

3. Stimulasi Intelektual  

Stimulasi intelektual menggambarkan pemimpin mampu mendorong karyawan untuk 

memecahkan masalah lama dengan cara yang baru. Pemimpin berupaya mendorong perhatian 

dan kesadaran bawahan akan permasalahan yang dihadapi. Pemimpin kemudian berusaha 

mengembangkan kemampuan bawahan untuk menyelesaikan permasalahan dengan 

pendekatan-pendekatan atau perspektif yang baru. 

4. Perhatian yang Individual  

Perhatian yang individual menggambarkan bahwa pimpinan selalu memperhatikan 

karyawannya, memperlakukan karyawan secara individual, melatih dan menasehati. 

Pemimpin mengajak karyawan untuk jeli melihat kemampuan orang lain. Pemimpin 

memfokuskan karyawan utnk mengembangkan kelebihan pribadi. 

d. Prinsip Kepemimpinan Transformasional 

Ada tujuh prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis 

menurut Rees,2001 yaitu : 

a. Simplifikasi 

Kemampuan serta keterampilan dari seorang pemimpin dalam mengungkapkan 

visi secara jelas dan praktis menjadi hal pertama yang penting untuk  

diimplementasikan. 

 



b. Motivasi 

Kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat 

terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang  

perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. 

c. Fasilitasi 

Mampu secara efektif memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi di dalam 

organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Hal tersebut akan 

berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang  

terlibat di dalamnya. 

d. Inovasi 

Kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu 

perubahan apabila diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang 

terjadi. Pemimpin transformasional harus sigap merespon perubahan tanpa 

mengorbankan rasa percaya dan tim kerja yang sudah dibangun. Dalam suatu 

organisasi yang efektif dan efisien, setiap orang yang terlibat perlu mengantisipasi 

perubahan dan tidak takut akan perubahan tersebut. 

e. Mobilitas  

Pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat 

pengikutnya yang penuh dengan tanggung jawab, dalam mencapai visi dan tujuan. 

f. Siap Siaga 

Kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka  

sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. 

g. Tekad  

Tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir dan menyelesaikan sesuatu dengan 

baik dan tuntas. Untuk itu, diperlukan dukungan dari pengikut berupa 

pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen. 

 

e. Karakteristik Kepemimpinan Transformasional 

Karakteristik pemimpin transformasional menurut Bass (dalam Yulk,1998) adalah:   

(a) Menciptakan visi dan kekuatan misi,  (b) Menanamkan kebanggaan pada diri bawahan,  

(c) Memperoleh dan memberikan penghormatan,  (d) Menumbuhkan kepercayaan di antara 

bawahan, (e) Mengkomunikasikan harapan tertinggi, (f) Menggunakan simbol untuk 



menekankan usaha tinggi, (g) Mengeskpresikan tujuan penting dalam cara yang sederhana  

(h) Menumbuhkan dan meningkatkan kecerdasan, rasionalitas dan pemecahan masalah secara 

hati-hati pada bawahan, (i) Memberikan perhatian secara personal, (j) Membimbing dan 

melayani tiap bawahan secara indivdual, (k) Melatih dan memberikan saran-saran, (l) 

Menggunakan dialog dan diskusi untuk mengembangkan potensi dan kinerja bawahan 

2.1.1.2 Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Gaya kepemimpinan transaksional pertama kali diperkenalkan ke dalam konteks 

organisasional oleh Bass. Bass (2003:56) mengemukakan kepemimpinan transaksional yang 

didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran yang 

menyebabkan bawahan mendapat imbalan serta membantu bawahannya mengidentifikasikan 

apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hasil yang diharapkan seperti kualitas 

pengeluaran yang baik, penjualan atau pelayanan yang lebih dari karyawan, serta mengurangi 

biaya produksi.  

Yukl (2010:291) menjelaskan kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan 

transaksional dapat melibatkan nilai-nilai, tetapi nilai-nilai tersebut relevan dengan proses 

pertukaran seperti kejujuran, tanggung jawab, dan timbal balik. Berbeda dengan Thomas 

(2003:63) ia menjelaskan bahwa kepemimpinan transaksional sebagai suatu kepemimpinan 

yang mendapatkan motivasi para bawahannya dengan menyerukan ketertarikan mereka 

sendiri. Perilaku kepemimpinan terfokus pada hasil dari tugas dan hubungan dari pekerja 

yang baik dalam pertukaran untuk penghargaan yang diinginkan. 

Dalam kepemimpinan transaksional, pemimpin dan pengikutnya beraksi sebagai agen 

penawar dalam suatu proses, dimana imbalan dan hukuman teradministrasi. Damarsari seperti 

yang dikutip oleh Yoga (2006:33) menyatakan bahwa kepemimpinan transaksional yaitu 

hubungan   antara pemimpin dengan bawahan yang berlandaskan pada adanya pertukaran 

atau adanya tawar menawar antara pimpinan dan bawahannya. Kepemimpinan jenis ini 

didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran (exchange 

process) dimana para pengikut mendapat imbalan yang segera dan nyata untuk melakukan 

perintah-perintah pemimpin. Disebutkan juga tiga unsur utama dalam kepemimpinan 

transaksional menurut Ratnaningsih (2009:125) yaitu sebagai berikut: 

 



1) Imbalan Kontingensi (Contingent Reward).   

Pemberian imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan bawahan sesuai dengan 

kesepakatan, biasanya disebut juga sebagai bentuk pertukaran yang aktif. Artinya bawahan 

akan mendapatkan imbalan atas tujuan yang dapat dicapainya dan tujuan tersebut telah 

disepakati bersama antara pemimpin dan bawahan.  

2) Manajemen Eksepsi (Management by Exception).   

Merupakan transaksi yang aktif dan pasif. Aktif yaitu pemimpin secara terus menerus 

melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk mengantisipasi adanya kesalahan. 

Sedangkan pasif berarti intervensi dan kritik dilakukan setelah kesalahan terjadi, pemimpin 

akan menunggu semua proses dalam tugas selesai, selanjutnya menentukan ada atau tidaknya 

kesalahan. 

3) Laissez – Faire.  

Kepemimpinan gaya kebebasan atau gaya liberal, memberi kebebasan luas terhadap 

kelompok yang secara esensial terlihat sebagai kelompok yang tidak mempunyai 

kepemimpinan. Dalam kelompok yang diteliti, tipe kepemimpinan seperti ini menghasilkan 

tindakkan agresif paling besar dalam kelompok.  

Burn seperti yang dikutip oleh Daryanto (2005:8) berpendapat bahwa kepemimpinan 

transaksional didasarkan pada otoritas birokrasi dan legitimasi dalam organisasi. Pemimpin 

transaksional pada hakekatnya menekankan bahwa seorang pemimpin perlu menentukan apa 

yang perlu dilakukan para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping itu, 

pemimpin transaksional cenderung memfokuskan diri pada penyelesaian tugas-tugas 

organisasi. Untuk memotivasi agar bawahan melakukan tanggung jawab mereka, para 

pemimpin transaksional sangat mengandalkan pada sistem pemberian penghargaan dan 

hukuman kepada bawahannya.  

Menurut Draft seperti yang dikutip oleh Kardono (2005:24), pemimpin transaksional 

mengklarifikasi persyaratan peran dan tugas bawahan, memprakarsai struktur, memberikan 

penghargaan yang tepat, dan mencoba mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan sosial 

bawahan.  



Kemampuan pemimpin transaksional untuk memuaskan bawahan, dapat 

meningkatkan produktivitas. Pemimpin transaksional melebihi dari fungsimanajemen, 

dimana: (1) Pemimpin transaksional adalah pekerja keras, toleran dan adil, (2) Pemimpin 

transaksional bangga dalam mempertahankan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan 

efisien, (3) Pemimpin transaksional seringkali menitikberatkan aspek impersonal dari kinerja, 

seperti rencana, jadwal, dan anggaran, (4) Pemimpin transaksional memiliki kepekaan akan 

komitmen pada organisasi serta menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang berlaku 

dalam organisasinya.   

Kepemimpinan transaksional memiliki banyak potensi-potensi yang mendukung 

kinerja organisasi, tetapi masih banyak hal yang perlu dicermati, bahwa ada beberapa hal 

yang harus dilihat dalam kepemimpinan transaksional yaitu melihat dari dimensi 

kepemimpinan transformasional. 

Tabel 2.2 Kepemimpinan Transformasional VS Transaksional 

Transformasional Transaksional 

1. Atribut-atribut 

pengaruh ideal 

2. Perilaku pengaruh 

ideal 

3. Motivasi 

inspirasional 

4. Stimulasi intelektual 

5. Individualisasi 

konsiderasi. 

1. Kontingensi ganjaran (contingence rewards) 

2. Manajemen dengan pengecualian aktif (active 

management by axception) 

3. Manajemen dengan pengecualian pasif (pasive 

management by axception) 

Sumber Bass dan Avilio, 1997 dalam Manajemen dan Kepemimpinan 

Transformasional Kekepalasekolahan (2009) 

Dari beberapa paparan tersebut di atas, hasil penelitian dinyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transaksional dan transformasional dapat saling berdampingan. Hasil studi 

terhadap delapan proyek penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa praktek 

transaksional membantu mereka dalam manajemen rutin, sedangkan praktek transformasional 

membantu mereka dalam mengupayakan perubahan. Meskipun berseberangan, bukan berarti 



gaya kepemimpinan transaksional tidak baik. Gaya kepemimpinan transaksional juga baik, 

akan tetapi gaya kepemimpinan transformasional masih lebih baik.  

2.1.1.3 Kepala Sekolah 

Kepala sekolah terdiri dari dua kata, yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kepala diartikan 

sebagai ketua atau pimpinan. Sedangkan sekolah adalah suatu lembaga dimana didalamnya 

terdapat kegiatan belajar mengajar. Jadi, kepala sekolah memilii arti sebagai orang yang 

memimpin suatu lembaga, dimana lembaga tersebut adalah tempat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran.Wahjosumidjo mengemukakan : “Kepala sekolah adalah seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”. Kepala sekolah adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap  administrasi sekolah, penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar, pembinaan tenaga pendidik, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana 

prasarana yang ada di sekolah, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 

1990. Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mampu memahami keadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu menjalankan peranan sebagai kepala 

sekolah dengan penuh tanggung jawab (Wahjosumidjo, 1995:81). Sedangkan menurut 

Permendikbud Nomor: 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai 

Kepala Sekolah di lingkungan Depdikbud disebutkan bahwa kepala sekolah adalah seorang 

guru yang mendapatkan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dan 

upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. Kepala sekolah dianggap menjadi figur 

terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan dan dituntut dapat melaksanakan berbagai 

peran untuk mencapai tujuan sekolah.   

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala sekolah memiliki tugas pokok dan 

fungsi peran yang tinggi. Peran kepala sekolah yang mengacu pada ketetapan Mendiknas 

dikemukakan oleh Mulyasa (2009 : 98-122) sebagai sebuah paradigma baru yang disingkat 

EMASLIM yaitu, kepala sekolah sebagai educator, manager, supervisor, leader, inovator 

dan motivator. 

 

 



a. Kepala Sekolah Sebagai Educator 

Peran kepala sekolah sebagai edukator adalah membimbing guru, karyawan, 

siswa, mengembangkan staff, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan menjadi contoh dalam pembelajaran, (Sutomo :2007). Sebagai 

edukator kepala sekolah juga berperan sebagai guru yang bertugas melaksanakan 

proses pembelajaran kepada siswa. Adapun peran guru yang dikemukakan oleh Adam 

& Dickey (dalam Hamalik : 2001) adalah sebagai pengajar (teacher as instructor), 

sebagai pembimbing (teacher as consellor), sebagai ilmuwan (teacher as scientist), 

sebagai pribadi (teacher as person). 

b. Kepala Sekolah Sebagai Manager 

Kepala sekolah dituntut untuk memiliki strategi yang tepat dalam 

memberdayakan segala potensi yang dimiliki sekolah yang dipimpinnya sebagai 

seorang manager. Tiga hal yang harus diperhatikan kepala sekolah sebagai seorang 

manajer menurut Wahjosumido (2002 : 94) adalah : (a) proses, adalah suatu cara yang 

sistematik dalam mengerjakan sesuatu, (b) pendayagunaan seluruh sumber organisasi, 

sumber daya sekolah meliputi dana, perlengkapan, informasi, maupun sumber daya 

manusia yang masing-masing berfungsi sebagai pemikir, perencana, pelaku, serta 

pendukung untuk mencapai tujuan, dan (c) pencapaian tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan, kepala sekolah berusaha mencapai tujuan akhir yang bersifat khusus dan 

unik yang berbeda dengan organisasi lain (spesific ends). Sebagai manager kepala 

sekolah memiliki tugas menyusun program, menyusun pengorganisasian sekolah, 

menggerakan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah dan mengendalikan 

kegiatan (Sutomo : 2007). 

c. Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Peran kepala sekolah sebagai administrator memiliki tugas dalam konteks 

struktur dan artikulasi adalah mengarahkan, mengkoordinasikan, mendorong ke arah 

keberhasilan pekerjaan bagi semua staf dengan cara mengidentifikasi tujuan, 

mengevaluasi kinerja, mengelola sumber-sumber organisasi, (Danim : 2002). Maka 

dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai administrator adalah 

melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan kompetitif terhadap lembaga yang 

dipimpinnya. 

 



d. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu 

para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara 

efektif, Purwanto (1987). Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah menyusun 

program supervisi, melaksanakan supervisi serta menindaklanjuti hasil supervisi yang 

dilakukan untuk perbaikan terhadap kegiatan mengajar guru. Sagala (2010) 

mengemukakan : “Peran dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

membantu dan memfasilitasi guru dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung dan 

melakukan penilaian menggunakan teknik-teknik supervisi sesuai kebutuhan. 

Keberhasilan kepala sekolah sebagai supervisor pembelajaran dapat 

ditunjukkan sebagai berikut : (a) meningkatnya kesadaran tenaga kependidikan (guru) 

untuk emningkatkan kinerjanya, (b) meningkatnya keterampilan tenaga kependidikan 

(guru) dalam melaksanakan tugasnya, Mulyasa (2007). 

e. Kepala Sekolah Sebagai Leader 

Peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin (leader) adalah memimpin 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menyusun program dan visi misi sekolah, 

mengambil keputusan serta melakukan komunikasi baik secara intern sekolah maupun 

dengan pihak lain di luar sekolah. Kisworo (2011) mengemukakan, “Sebagai seorang 

pemimpin kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan memberikan petunjuk dan 

pengawasan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah dan mendelegasikan wewenang. Selain itu kepala sekolah juga 

dituntut memiliki arah yang jelas kemana lembaga sekolahnya akan dibawa, mampu 

berkomunikasi secara baik dengan stakeholder sekolah, memiliki kegigihan dan 

ketangguhan, konsistensi dan fokus untuk mencapai tujuan sekolah serta memiliki 

pengetahuan yang mencukupi untuk mengendalikan kinerja organisasi sekolah 

(Sagala : 2010).  

f. Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

Seorang inovator dituntut memiliki kemampuan untuk mencari dan melakukan 

pembaharuan  dalam berbagai aspek dan menjamin keberhasilan pembaharuan 

tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan di dalam lembaga sekolah. 

Wahjosumidjo (2010:97) mengemukakan bahwa, kepala sekolah harus mampu 

melakukan tugas-tugas yakni: 

 a. Bekerjasama dengan orang lain 

 b. Bertindak sebagai penyuara bagi lingkungan sekolah 



 c. Penanggungjawab semua aktivitas yang dilakukan bawahan dan warga sekolah 

baik secara sengaja atupun tidak sengaja.  

d. Mampu memberikan solusi yang ada sesuai kondisi sekolah yakni kepala sekolah 

dapat menyelesaikan masalah serumit apapun.  

e. Dapat menerima segala permasalahan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki 

sekolah. Dengan kemampuan yang ada, ia harus mampu menyusun pembagian 

pekerjaan dengan cermat serta mampu mendahulukan kepentingan mana yang perlu 

didahulukan.  

f. Mampu menganalisa dan menyusun rancangan. Kepala sekolah harus bisa 

menganalisa segala permasalahan, selanjutnya memberikan solusi yang tepat. Ia juga 

mampu memilah setiap pekerjaan dan mengaitkannya sebagai tugas yang tidak 

terpisah-pisah.  

g. Mampu memediasi bawahan yang ada di sekolah dengan beragam latarbelakang 

yang rawan terhadap persoalan.  

h. Mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui pendekatan yang baik 

guna mencapai tujuan sekolah.   

i. Sebagai pimpinan ia merupakan perwakilan resmi yang mengatasnamakan sekolah 

yang ia pimpin. 

 Adapun keberhasilan inovasi menurut Uno (2011) dipengaruhi oleh beberapa 

hal sebagai berikut : (1) keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap 

menguntungkan penerima, (2) kompatibel (compatibility), yaitu tingkat keesuaian 

inovasi dengan nilai, (3) kompleksitas (complexity), yaitu tingkat kesukaran untuk 

memahami dan menggunakan inovasi, (4) trialabilitas (trialability), yaitu dapat dicoba 

tidaknya suatu inovasi, (5) dapat diamati (observability), yaitu mudah tidaknya 

diamati hasil inovasi. Dukungan dari seluruh warga sekolah sangat dibutuhkan agar 

inovasi yang dilaksanakan dapat dikatakan berhasil. 

g. Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Motivator adalah orang yang memberikan motivasi berupa dorongan pada 

seseorang untuk melakukan  tindakan untuk mencapai tujuan tertentu secara sadar 

maupun tidak. Motivator juga disebut sebagai penggerak guru di dalam sebuah 

lembaga. Sedangkan definisi motivasi diungkapkan oleh Hamalik (2001) yaitu, 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian diatas mengandung 

tiga unsur yang saling berkaitan yaitu : (a) motivasi dimulai dari adanya perubahan 



energi dalam diri seseorang (pribadi), (b) motivasi ditandai dengan timbulnya 

perasaan effective arrousal (dorongan efektif yang yang secara subektif keadaan ini 

dapat diuraikan sebagai emosi, (c)motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi mencapai 

tujuan, untuk mengurangi ketegangan yang ditimbulkan oleh perubahan energi dalam 

dirinya. Produktivitas kerja guru dan karyawan akan meningkat apabila kepala 

sekolah dapat menjalankan perannya sebagai seorang motivator. Hal tersebut dapat 

dilihat apabila semua karyawan dapat bekerja keras dan antusias untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi (Hasibuan : 2003). Adapun fungsi-fungsi seorang pemimpin 

menurut Wahjosumidjo yaitu : 

a. Kepala sekolah harus bertindak arif, bijaksana dan adil dalam menghadapi 

lingkungan sekolah yang beragam. Semua warga sekolah harus mendapatkan 

perlakuan yang sama dari kepala sekolah agar tercipta semangat kebersamaan 

antara guru, staf, dan para siswa (arbitrating). 

b. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, kepala sekolah harus selalu 

memberikan sugesti atau saran agar dapat memelihara dan meningkatkan 

semangat, rela berkorban, dan rasa kebersamaan (sugesting). 

c. Kepala sekolah memberikan dan memenuhi dukungan yang diperlukan oleh 

semua warga sekolah baik berupa dana, peralatan, waktu dan suasana yang 

mendukung (supplying objectives). 

d. Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan kepala sekolah harus 

menimbulkan dan menggerakkan semangat guru, staf, dan siswa (catalyzing). 

e. Kepala sekolah harus menciptakan rasa aman di dalam lingkungan sekolah agar 

seluruh warga sekolah dalam melaksanakan tugasnya merasa aman, bebas dari 

gelisah, kekhawatiran dan mendapat jaminan keamanan (providing security). 

f. Sebagai orang yang menjadi pusat perhatian, kepala sekolah harus menjaga 

integritasnya. Hal ini dikarenakan kepala sekolah akan menjadi orang pertama 

yang mewakili kehidupan sekolah dimana dan dalam keadaan apapun 

(representating). 

g. Kepala sekolah adalah sumber semangat bagi seluruh warga sekolah agar 

mereka memahami dan menerima tujuan sekolah secara antusias, bekerja 

secara bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan sekolah (inspiring). 

h. Penghargaan terhadap hal sekecil apapun harus diberikan kepala sekolah 

kepada hasil yang sudah diraih oleh semua warga sekolah (praising). 



2.2 Kerangka Berpikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari paparan tersebut diatas, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai 

berikut : ada dua macam gaya kepemimpinan menurut Ratnaningsih (2009 :126) yaitu gaya 

kepemimpinan transformasional dan transaksional. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti 

adalah, masih terdapat beberapa lembaga PAUD di kecamatan Sidorejo yang menggunakan 

gaya kepemimpinan transaksional. Untuk itu, peneliti ingin memberikan pembaharuan 

kepada lembaga yang masih menggunakan gaya kepemimpinan transaksional menjadi gaya 

kepemimpinan transformasional melalui pembentukan kharisma seorang pemimpin, 

menumbuhkan motivasi inspiratif, peningkatan stimulasi intelektual dan perhatian yang 

individual agar menciptakan dampak positif terhadap anggota kelompoknya yaitu antara lain 

: (1) membuat mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, (2) 

mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi atau tim daripada kepentingan diri 

sendiri, dan (3) mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi (Yukl, 

2009:305). 

Gaya kepemimpinan 

Yang terdapat pada 

lapangan : gaya 

transaksional 

Peneliti memberikan : 

gaya transformasional 

yang berkembang 

1. Kharisma 

2. Motivasi Inspiratif  

3. Stimulasi Intelektual  

4.Perhatian yang Individual  

 

Hasil : dampak positif 

keunggulan dari gaya 

transformasional 

 


