
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di beberapa TK di Kecamatan Sidorejo. Pengambilan 

sampel menggunakan Purposive dilakukan di TK REALFUNRAINBOW, Marsudirini 77, 

Marsudirini 78, Apple Kids, Bethany School, Sultan Fattah dan Al-Qudwah. Sedangkan 

wawancara intensif dilakukan di KB dan TK Strawberry yang terletak di Perum Domas blok 

DU-9 dan di TK Eben Haezer yang terletak di Jalan Senjoyo No.3B oleh Kepala Sekolah dan 

guru di masing-masing sekolah tersebut. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Dalam sebuah lembaga, seorang pemimpin tentunya memiliki gaya kepemimpinan 

yang diterapkan sehingga dapat membuat staf karyawannya merasa dihargai sebagai sosok 

yang penting atau dapat dipercaya dan merasa dibutuhkan dalam melaksanakan tugas. Hal 

tersebut dapat terlihat dari sikap seorang pemimpin, contohnya ketika pemimpin 

memecahkan masalah, ketika pemimpin memberikan instruksi atau mendelegasikan 

tugasnya, maupun perhatian yang diberikan kepada bawahannya.Oleh karena itu, disini 

peneliti ingin mengetahui gaya kepemimpinan seperti apakah yang diterapkan seorang 

pemimpin dari sebuah lembaga melalui wawancara kepada pemimpin atau kepala sekolah 

maupun wawancara kepada salah satu guru dalam sebuah lembaga itu sendiri. 

Tabel 4.1. Penerapan Gaya Kepemimpinan di KB/TK Strawberry 

Instrumen Penelitian Pelaksanaan Pembahasan  

Pemimpin dapat menerima 

pembaruan dalam dunia 

pendidikan 

Kepala sekolah dan guru-

guru melakukan perubahan 

sesuai dengan yang 

didapatkan dalam diklat. 

Misalnya, dot to dot tidak 

lagi dipakai. Hal tersebut 

diterapkan dalam lembaga 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Inovasi. 



Strawberry. 

Menjabarkan visi, misi dan 

tujuan sekolah secara jelas 

Kepala sekolah memberikan 

contoh terlebih dahulu 

kepada guru-guru bagaimana 

memasukkan visi, misi dan 

tujuan sekolah ke dalam 

kegiatan pembelajaran agar 

tujuan sekolah dapat tercapai 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Simplifikasi. 

Kepala sekolah memfasilitasi 

bawahan agar meningkatkan 

kemampuan interpersonalnya 

Kepala sekolah selalu 

mengikutsertakan guruguru 

untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan, seminar, workshop 

maupun diklat untuk 

mengembanngkan 

pengetahuan guru. 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Fasilitasi. 

Membangun rasa percaya 

dan sikap terbuka pada 

bawahan 

Melalui pendelegasian tugas 

ketika kepala sekolah harus 

meninggalkan sekolah 

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998). 

Pemberian motivasi dan 

perhatian secara personal 

Kepala sekolah memahami 

kekurangan dan kelebihan 

masing-masing guru, dengan 

kelebihan itulah kepala 

sekolah memberikan tugas 

agar guru termotivasi untuk 

mengembangkan kelebihan 

pada diri mereka masing-

masing. Guru-guru selalu 

diikutkan dalam lomba, lalu 

diminta untuk mengisi 

parenting jika dirasa 

kemampuan dalam 

memberikan pengarahan 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Motivasi dan Indikator Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional yaitu 

Motivasi Inspiratif serta 

Stimulasi Intelektual. 



sudah bagus. 

Pemimpin memiliki sifat 

tegas, adil dan pantang 

menyerah 

Ketika terdapat suatu 

masalah, khususnya dalam 

lembaga, pemimpin 

mempunyai strategi untuk 

bangkit dan memecahkan 

masalah. Apabila ada 

permasalahan yang 

menghambat tujuan sekolah 

pemimpin dengan sigap 

menyikapi. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin memiliki 

kepedulian terhadap semua 

warga sekolah 

Kepala sekolah tidak hanya 

peduli terhadap guru-guru 

yang ada di sekolah, tapi juga 

dengan keluarga guru yang 

ada di rumah. Kepedulian itu 

ditunjukkan melalui 

komunikasi, kerja sama, 

sapaan dan candaan. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin memiliki ambisi  Kepala sekolah memiliki 

ambisi untuk selalu 

meningkatkan kemampuan 

pada dirinya, pada 

bawahannya, outputnya dan 

lembaganya. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno 

Pemimpin memiliki 

kedisiplinan kerja dan 

konsistensi 

Kepala sekolah selalu datang 

tepat waktu. Hal tersebut 

menjadikan kepala sekolah 

sebagai model peran bagi 

guru. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 



Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin selalu melakukan 

evaluasi dan introspeksi diri 

Kepala sekolah memberikan 

evaluasi setiap hari setelah 

kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Evaluasi 

tersebut tidak hanya untuk 

guru tetapi juga untuk dirinya 

sendiri.  

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998) dan 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin cekatan namun 

tidak tergesa-gesa dalam 

memecahkan masalah 

Ketika terdapat suatu 

masalah, pemimpin melihat 

dulu seberapa berat masalah 

yang dihadapi dan 

melakukan pendekatan. 

Kemudian jika masalah 

tersebut dirasa berat maka 

kepala sekolah butuh waktu 

untuk memutuskan, tapi tidak 

berlarut-larut. Ketika ada 

bawahan yang melakukan 

kesalahan, cara yang 

digunakan kepala sekolah 

adalah dengan memberikan 

contoh 

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998) 

 

 

 



Tabel 4.2. Penerapan Gaya Kepemimpinan Transformasional di TK Kristen 03 Eben Haezer 

Instrumen Penelitian Pelaksanaan Pembahasan  

Pemimpin dapat menerima 

pembaruan dalam dunia 

pendidikan 

Kepala sekolah selalu 

mengikuti pembaruan dalam 

dunia pendidikan untuk 

mengembangkan lembaga 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Inovasi. 

Menjabarkan visi, misi dan 

tujuan sekolah secara jelas 

Melalui SOP yang 

didasarkan pada firman 

Tuhan 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Simplifikasi. 

Kepala sekolah memfasilitasi 

bawahan agar meningkatkan 

kemampuan interpersonalnya 

Yayasan selalu mengadakan 

diklat-diklat atau pelatihan-

pelatihan, seminar dan 

workshop untuk 

meningkatkan kemampuan 

intelektual pada guru-guru. 

Sejalan dengan prinsip 

kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Fasilitasi. 

Membangun rasa percaya 

dan sikap terbuka pada 

bawahan 

Kepala sekolah menyadari 

bahwa dalam lembaga 

sekolah adalah satu tim, oleh 

karena itu kepala sekolah 

percaya dan terbuka kepada 

guru karena kepala sekolah 

tidak bisa bekerja sendiri. 

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998). 

Pemberian motivasi dan 

perhatian secara personal 

Kepala sekolah melihat 

kekurangan dan kelebihan 

dalam diri guru masing-

masing dan memberikan 

tugas sesuai dengan passion 

mereka masing-masing. 

Sejalan Sejalan dengan 

prinsip kepemimpinan 

transformasional yaitu 

Motivasi dan Indikator Gaya 

Kepemimpinan 

Transformasional yaitu 

Motivasi Inspiratif serta 

Stimulasi Intelektual. 

Pemimpin memiliki sifat 

tegas, adil dan pantang 

Dalam menindaklanjuti 

bwahan yang melakukan 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 



menyerah kesalahan, kepala sekolah 

tidak pandang bulu. Ketika 

ada yang melakukan 

kesalahan, kepala sekolah 

segera menegur, baik itu guru 

maupun staf lainnya. 

Contohnya ketika ada helper 

yang datang terlambat, maka 

kepala sekolah segera 

melakukan pendekatan. 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin memiliki 

kepedulian terhadap semua 

warga sekolah 

Kepala sekolah melakukan 

pendekatan kepada setiap 

warga sekolah yang dirasa 

memiliki kinerja yang 

semakin turun, atau 

mengalami masalah atau 

bahkan kurang bersemangat. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin memiliki ambisi Kepala sekolah memecahkan 

masalah dengan strategi dan 

kemampuan yang dimiliki 

agar semua guru dapat 

mencapai tujuan sekolah. 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin memiliki 

kedisiplinan kerja dan 

konsistensi 

Kepala sekolah selalu datang 

tepat waktu. Hal itu 

menjadikan kepala sekolah 

sebagai role model bagi para 

guru dan staff lainnya. 

Kepala sekolahpun mendapat 

kepercayaan atas aturan yang 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 



telah beliau buat, karena 

beliau mentaatinya. 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin selalu melakukan 

evaluasi dan introspeksi diri 

Kepala sekolah mampu 

menerima kritik dan saran 

ketika terdapat bawahan yang 

memberikan evaluasi. 

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998) dan 

Sejalan dengan Kunci Sukses 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam buku 

Manajemen Kepemimpinan 

Transformasional 

Kekepalasekolahan oleh 

Prof. Dr. Sudarwo Danim 

dan Dr. Suparno. 

Pemimpin cekatan namun 

tidak tergesa-gesa dalam 

memecahkan masalah 

Kepala sekolah melihat 

masalah yang ada terlebih 

dahulu, jika dapat 

diselesaikan sendiri maka 

segera diambil keputusan, 

jika tidak bisa diatasi sendiri 

kepala sekolah 

membicarakannya kepada 

pihak yayasan. 

Sejalan dengan karakteristik 

kepemimpinan 

transformasional menurut 

Bass (dalam Yulk,1998) 

 

4.2.1 Penerapan Gaya Kepemimpinan Transformasional Dalam Manajemen PAUD. 

Dalam penelitian ini ditemukan berbagai penerapan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah yang bermacam-macam di TK atau PAUD di Kecamatan Sidorejo, salah satunya 

adalah gaya kepemimpinan transformasional. Hasil pengambilan sampel yang dilakukan oleh 

peneliti menjadi bukti bahwa gaya kepemimpinan transformasional dapat diterapkan di TK 

atau PAUD di Kecamatan Sidorejo contohnya yaitu di KB7TK Strawberry serta di TK Eben 

Haezer. 



Hasil penelitian dari Joa-Nan Cheng (2011) The Effect Of Kindergarten Principals’ 

Ledership Behaviors On Teacher Work Performance mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Regresi dan persamaan 

struktural permodelan analisis menunjukkan bahwa penggunaan kepedulian empati oleh 

kepala TK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru, kepemimpinan berbasis emosi 

menunjukkan dalam bentuk kepedulian empati bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja 

guru. Dalam penelitian ini 732 guru TK Taiwan yang melengkapi kuesioner tentang kinerja 

mereka dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan perhatian empati oleh kepala sekolah TK 

berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Meskipun perintah asertif ditemukan memiliki 

pengaruh positif, korelasi dengan kinerja kerja lebih rendah dari pada dengan perhatian 

empati. Imbalan dan hukuman (yang terdapat dalam gaya kepemimpinan transaksional) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja guru. Kepemimpinan berbasis emosi 

dalam bentuk menunjukkan kepedulian empati dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

guru TK. 

Dalam kepemimpinan transformasional membutuhkan dua hal pokok yaitu, pertama, 

adanya visi yang memungkinkan guru-guru memiliki perasaan terpanggil atau motif intrinsik 

sebagai pendidik. Motif intrinsik disini yang dimaksud adalah dorongan dari dalam diri 

seseorang. Apabila seseorang memiliki motif dalam melakukan sebuah pekerjaan, maka 

pengaruh yang dihasilkan dalam pekerjaannya akan sangat besar. Namun, apabila motifnya 

tidak kuat, akan membuat seseorang tidak bergairah dalam melakukan suatu pekerjaan. Jika 

seorang guru memiliki motif intrinsik, maka dalam mendidik muridpun hasilnya akan 

maksimal, karena guru tahu apa yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya 

sebagai seorang guru. Yang kedua adalah budaya sosial atau budaya organisasi, dimana 

kepala sekolah dan seluruh staf karyawan saling memperhatikan, saling memahami dan 

menghargai dan mempedulikan secara tulus. Hal ini merupakan esensi dari kepemimpinan 

transformsional yang dikemukakan oleh Fry (2003). Selain esensi tersebut, dalam 

kepemimpinan transformasional juga terdapat pembaruan. Pembaruan dalam dunia 

pendidikan anak usia dini sangat diperlukan. Karena, jika dalam kegiatan belajar mengajar 

yang diberikan kepada anak selalu monoton, maka anak akan menjadi bosan dan hasil yang 

diharapkan tidak tercapai. Seperti teori psikoanalisa yang dikemukakan oleh Freud yaitu, 

seseorang merasa senang dan puas melakukan suatu pekerjaan karena dipengaruhi oleh masa 

lampaunya. Jika masa kanak-kanak seseorang itu penuh dengan pengalaman yang 



memotivasi, maka akan mendorong orang tersebut melakukan suatu pekerjaan dengan senang 

hati atau tanpa paksaan. 

Dalam pengamatan peneliti, masih ditemukan beberapa guru yang berada di beberapa 

sekolah TK dan PAUD yang latar belakang pendidikannya belum memenuhi syarat sebagai 

guru TK dan PAUD, yakni belum sarjana PAUD. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan 

transformaasional sangat ideal untuk diterapkan dalam sekolah-sekolah tersebut dikarenakan 

dalam gaya kepemimpinan transformasional terdapat indikator-indikator yang sangat 

diperlukan untuk membimbing para guru yang belum memenuhi syarat sebagai seorang guru 

TK dan PAUD. Beberapa indikator tersebut adalah perhatian yang individual, sikap terbuka, 

dan stimulasi intelektual. Seorang pemimpin yang transformasional sangat memperhatikan 

karyawannya secara individual baik dalam kemampuan individual masing-masing maupun 

perhatian emosional dan empati. Apabila seorang pemimpin memahami kemampuan 

karyawannya secara individual, maka pendelegasian tugas yang diberikan sesuai dengan 

kemampuan karyawan akan maksimal. Hal tersebut juga akan memudahkan pemimpin dalam 

merangkul karyawan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang sudah 

ditetapkan. Selain perhatian yang individual, pemimpin transformasional juga memiliki sikap 

yang terbuka yang menjadikan karyawan lebih kreatif. Karyawan dapat memberikan ide-ide 

yang membuat kegiatan belajar mengajar atau tugas menjadi lebih bervariasi. Stimulasi 

intelektual juga terdapat dalam pemimpin yang transformasional. Hal tersebut dapat terlihat 

dari dorongan dan motivasi seorang pemimpin kepada karyawan untuk lebih maju guna 

membuat lembaga semakin berkembang. Selain itu, karyawan juga dapat memecahkan 

masalah dengan cara pemikiran yang baru. 

Wawancara secara intensif berhasil dilakukan kepada kepala sekolah TK dan pemilik 

Strawberry dengan nama samaran RN pada tanggal 07 Desember 2017 di sekolah Strawberry 

dan salah satu guru disana yaitu AD pada tanggal 11 Desember 2017 di rumah pribadi 

miliknya.Selain melalui wawancara, peneliti juga melengkapi data melalui observasi yang 

dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Febuari sampai dengan bulan April. Sedangkan 

untuk wawancara dengan kepala sekolah TK Eben Haezer ibu TR dan salah satu guru yaitu 

EL dilakukan pada tanggal 13 Desember 2017 di ruangan ibu kepala sekolah. 

 Penerapan gaya kepemimpinan transformasional dapat dilihat dari hasil wawancara 

dan observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. Berikut merupakan sifat-sifat pemimpin 

transformasional dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang peneliti peroleh: 



- Pemimpin sangat menjaga hubungan baik dengan staf dan guru disana, hubungan 

guru dengan pemimpin sudah seperti keluarga. Bahkan para guru dan staf disana 

sering cerita dan konsultasi masalah pribadi mereka masing-masing, baik itu dalam 

organisasi maupun di luar organisasi.  

“Kuncinya disini mbak, perhatikanlah keluarga per individu. Misalnya, anaknya bu 

guru ada yang sakit, walaupun cuma bertanya bagaimana anaknya, sudah sembuh 

apa belum? Atau datang untuk menanyakan bagaimana panasnya, sudah turun apa 

belum? Nggak harus anaknya, entah itu neneknya bu guru atau suaminya. Kemudian, 

misalnya kok akhir-akhir ini ada bu guru yang sering terlambat, saya tanya ada 

kendala apa, terus misalnya bu guru itu kok lemes, biasanya ngumpulin laporan tepat 

waktu ini kok enggak, itu juga saya tanya, ada persoalan apa, gitu itu mbak. Itu 

sangat membantu menjaga trust antara pengelola dan pendidik. Apalagi disini kan 

guru-gurunya tidak dibayar. Kalau kaya gitu kan apa yaa mbak, budayanya jadi 

nyaman.”  

- Pemimpin memberikan keterangan yang jelas kepada staf dan guru serta melihat 

kemampuan serta latar belakang guru dalam mendelegasikan tugas.  

“Dalam pendelegasian tugas yang ingin saya berikan kepada bu guru, itu saya selalu 

memberi contoh terlebih dahulu. Kemudian misalnya saya ada kesulitan, itu bu guru 

saya ajak untuk membantu, jadi semuanya tahu. Apalagi semua guru disini itu kan 

lulusan SMA mbak, jadi dia nggak tahu pendidikan itu seperti apa, pengelolaan itu 

yang kayak gimana, nah saya memberikan jobnya yaa satu demi satu. Misalnya, 

pertama saya suruh mengajar dulu, kalau sudah bisa mengajar selama 1 Semester, 

saya jadikan wali kelas, 1 Semester mengerti tentang administrasi harus buat apa, 

saya jadikan kurikulum, gitu mbak... Jadi nggak bisa langsung “brukkkk” gitu 

istilahnya, tergantung background dan kemampuan masing-masing. Kita juga harus 

sadar, dia sudah pernah atau belum dapet tugas seperti itu, kalau belum pernah yaa 

wajar kalau ada kesalahan, jangan terus dimarahi, malah besok-besok mau 

menjalankan tugas jadi takut. Nggak papa, itu kan proses dia belajar, tapi tetap ada 

evaluasi suapaya semakin baik.” 

- Pemimpin sangat terbuka pada pembaruan dalam dunia pendidikan dan selau 

menerima ide-ide yang diberikan bawahan selama hal tersebut tidak menyimpang dari 

visi dan misi sekolah.  

“Sangat menerima, kayak misalnya, bu guru itu pelatihan apa, nah apa yang harus 

dirubah, apa yang harus ditambahi, apa yang tetap, apa yang ditambahi yaa kita 



rubah. Jadi enggak jalan ditempat gitu lho mbak, terus mengikuti perkembangan-

perkembangan penelitian baru dalam dunia pendidikan.” 

- Pemimpin selalu memotivasi kepada bawahannya untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonalnya, intelegensinya dan kepercayaan diri bawahan melalui pemberian 

tugas ataupun mengikutsertakan bawahan dalam diklat, pelatihan-pelatihan ataupun 

lomba.  

“Yang penting ikut dulu... Terus tunjukkan bahwa kamu itu punya sesuatu, keluarkan 

itu apa yang ada dalam diri kamu yang kamu simpan itu. Jadi eeee sering sharing 

dengan saya, sering ngobrol dan saya ikutkan lomba-lomba. Saya bilang harus ikut 

lomba, harussss. Memang awalnya datang menjadi guru itu minder, awalnya begitu, 

tapi semakin kesini semakin baik. Jadi begini, kalau di gugus itu saya benar-benar di 

belakang layar, apa-apa mesti bu guru saya, saya nggak mau tampil, kan sering 

kedapetan jatah dari gugus, misalnya ngisi MC, karena kalau gugus kan kecil. 

Kemarin itu sekolah kami juga ikut lomba karya nyata menang nomer 2 dan nomer 3, 

kalah hanya karena masalah properti, kita kekurangan properti. Sekarang ini saja 

saya sudah senang luar biasa, karena bu guru saya yang semuanya hanya lulusan 

SMA sudah berani mengkonsultasikan kepada orang tua. Nah, tahun besok itu 

rencananya bu guru sudah mulai mengisi parenting ke orang tua, jadi parentingnya 

per kelas, saya sudah tidak mengisi parenting lagi.” 

- Dalam mengambil keputusan ketika terdapat suatu masalah, hal pertama yang 

dilakukan pemimpin adalah melihat permasalahan terlebih dahulu, jika masalah 

tersebut berat,pemimpin butuh waktu untuk berpikir, namun masalah tersebut tidak 

dibiarkan berlarut-larut,segera ditangani dengan tegas, sabar dan bermusyawarah 

dengan bawahan jika memungkinkan. 

“Langsung disikapi jangan dibiarkan, jadi kalau ada suatu masalah  jangan tunggu 

entar-entar. Langsung disikapinya dalam arti begini, bukan ada masalah langsung 

kita cepet-cepet gitu enggak, kita perhatikan dulu, kita amati dulu,  ini persoalan bisa 

selesai gitu aja atau harus ada orang  ketiga yang harus menyelesaikan, ato harus  

dipanggil, atau tanpa dipanggil itu bisa, itu yang harus kita lakukan pertama, nanti 

setelah itu kita baru actionnya. Jangan lama-lama nanti kalau lama terlanjur 

kadaluwarsa, terus waktu kita tindaklanjuti tidak akan efektif. Kalau misalnya itu 

rumor lembaga kita amati dulu itu benar atau tidak, nah kalau sudah ada bukti baru 

kita bicarakan.” 



Pernyataan diatas meruapakan salah satu dari Kunci Sukses Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang ada dalam buku Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional 

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

- Pemimpin menjadi role model untuk bawahan. 

“ Kepala sekolah kami itu menjadi role model untuk guru-guru mbak, contoh 

sederhananya saja dalam berpakaian. Kalau kepala sekolahnya itu berpakaian rapi, 

otomatis guru-guru dan muridnya juga akan ikut rapi. Terus contoh lainnya, beliau 

itu termasuk orang yang bisa menjaga emosinya, dan itu sangat penting menurut 

saya. Karena, kalau sampai seorang kepala sekolah itu emosi di depan anak-anak, 

dan anak-anak melihat itu, mereka akan meniru, dan mengingat sampai besok besaar. 

Orang yang bisa menjaga emosinya di keadaan apapun, pasti bisa berpikir jernih 

dalam memecahkan suatu masalah.” 

 

Fungsi dari kepemimpinan transformasional kepala sekolah yaitu, sebagai educator, 

manager, administrator, supervisor, leader, motivator dan inovator. Hal tersebut dapat 

membantu kepala sekolah dalam menjalankan perannya secara efektif di tengah tuntutan 

perubahan yang menekankan kualitas pendidikan. Dari hasil wawancara yang peneliti 

peroleh, maka peneliti membagi menjadi 4 kategori dari kepemimpinan transformasional 

yang peneliti temukan di lapangan yaitu yang pertama ; kepala sekolah sebagai motivator lalu 

kedua ; kepala sekolah sebagai educator, ketiga ; sebagai inovator dan keempat ; sebagai 

manajer yang sesuai dengan teori milik Mulyasa (2009 : 98-122). 

4.2.2 Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

 Kepala sekolah harus berperan sebagai motivator kepada seluruh sumber daya yang 

ada di lingkungan sekitar sekolah melalui situasi kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, 

motivasi tinggi, menyediakan berbagai sumber belajar serta memberikan penghargaan. Untuk 

itu kepala sekolah harus memiliki strategi untuk memberikan motivasi kepada tenaga 

pendidikan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya. Seperti hasil wawancara 

kepada salah satu guru yang peneliti peroleh : “Awalnya saya itu  orangnya kurang PD 

mbak, saya pemalu. Kemudian oleh kepala sekolah kami, saya diikutkan lomba-lomba, 

karena kepala sekolah saya itu melihat bahwa saya punya potensi di bidang yang akan 

diikutkan lomba itu. Nah, saya sudah mau mundur-mundur terus gitu mbak, tapi kepala 

sekolah saya bilang, “Ayo bund, kamu pasti bisa, kamu bisa!”. Selalu seperti itu. Kemudian 



kepala sekolah kami itu bisa memposisikan the right mind the right place gitu mbak”. Hal 

tersebut diatas membuktikan bahwa kepala sekolah Strawberry sebagai motivator, seperti 

teori milik Mulyasa (2009 : 98-122) yaitu kepala sekolah sebagai motivator. 

4.2.3 Kepala Sekolah Sebagai Educator 

Kepala sekolah berfungsi sebagai educator yaitu kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependudukan di sekolahnya, 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada semua orang yang 

berada di lingkungan sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, 

serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Sebagai seorang pendidik, guru 

adalah pelaku utama dan pengembang inti kurikulum yang harus memiliki keinginan dan 

kemauan yang besar. Selain itu kepala sekolah juga harus menitik beratkan pada 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran di sekolah dengan memfokuskan pada 

kemampuan kompetensi tenaga pendidik. Upaya selanjutnya adalah memotivasi tenaga 

pendidik untuk menambah kompetensi mereka serta tidak puas akan hasil yang telah dicapai.  

Peneliti menemukan beberapa tugas kepala sekolah sebagai educator ketika observasi 

dilaksanakan, seperti : (a) kepala sekolah adalah orang yang merumuskan visi, misi dan 

tujuan sekolah, kemudian menjelaskan bagaimana penerapannya dalam kegiatan 

pembelajaran agar tujuan sekolah tersebut dapat tercapai, (b) kepala sekolah adalah orang 

yang menentukan bagaimana dan seperti apakah kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan di dalam kelas oleh para guru, (c) kepala sekolah memeberikan evaluasi kepada 

guru apabila terdapat hambatan atau masalah di dalam maupun di luar kelas, dengan anak 

didik, pendidik maupun orang tua. Hal ini sejalan dengan teori yang peneliti temukan yaitu: 

Tugas tambahan dari seorang kepala sekolah adalah sebagai perencana, pengelolaan kelas 

dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan perencanaan disini yang dimaksud adalah penyusunan 

perangkat pengajaran; selanjutnya adalah pengelolaan yang meliputi pemilihan dan 

penerapan strategi pembelajaran tepat guna dan tepat waktu; kemudian evaluasi pembelajaran 

yang meliputi kemampuan mencari metode yang sesuai dan refleksi untuk perbaikan kegiatan 

belajar mengajar. Kepala sekolah juga melaksanakan peran dalam membimbing peserta didik, 

tenaga pendidik dan kependidikan.  

Pemimpin sebagai educator juga ditemukan oleh peneliti dalam hasil wawancara 

dengan salah satu guru yang berbunyi : “Di sekolah kami itu setiap hari diadakan evaluasi 

mbak, setiap selesai pembelajaran pasti selalu ada evaluasi. Nah, dengan adanya evaluasi 



itu, kita sharing semua masalah yang guru-guru temui, baik itu temtang pembelajaran, 

menangani anak, maupun masalah antar guru dari yang umum hingga pribadi. Disitulah 

kepala sekolah kami sekaligus menjadi penasehat mbak. Cara kepala sekolah kami dalam 

menasehati itu tidak langsung di judge, kamu salahnya ini, harus begini, besok lagi tidak 

boleh begini, tidak seperti itu mbak. Tapi, beliau memberikan contoh terlebih dahulu, 

misalnya, kenapa yaa akhir-akhir ini kok anak-anak yang biasanya datang setengah 8 jadi 

datang jam 8 lebih seperempat? Kenapa yaa, kok ketika anak-anak datang ibu gurunya tidak 

menyambut tapi malah sibuk menyiapkan mainan? Nah dari situ, guru-guru langsung 

introspeksi diri, ohh anak-anak datang lebih siang karena guru-gurunya juga banyak yang 

terlambat. Nah, misalnya begitu itu mbak.” Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti 

dapati dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah di Strawberry sudah menjalankan perannya 

sebagai educator yang sejalan dengan teori milik Mulyasa (2009 :98-122) 

4.2.4 Kepala Sekolah Sebagai Inovator 

Kepala sekolah berfungsi sebagai inovator yaitu kepala sekolah harus memiliki 

strategi untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar agar tetap harmonis, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif, melakukan tugas secara objektif, fleksibel, dan kreatif, dan 

mampu menjadi panutan kepada bawahan.  

Pada kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa kepala sekolah 

yang berfungsi sebagai inovator mampu melakukan hal-hal sebagai berikut : mampu bekerja 

sama dan menjalin relasi dengan semua orang, kepala sekolah menjadi orang pertama yang 

bertanggung jawab atas semua yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah 

mampu memecahkan masalah yang terjadi melalui kemampuan dan strategi yang 

dimilikinya, serta mampu memfasilitasi bawahan agar lebih mengembangkan potensi yang 

dimiliki bawahan. Realita yang peneliti temukan ini sejalan dengan teorinya Wahjosumidjo 

(2010:97)  

Selain hal tersebut diatas, peneliti juga menemukan beberapa hal yang didapati dari 

pelaksanaan observasi bahwa, kepala sekolah harus memiliki kharisma yang diimbangi 

dengan sikap dari seorang kepala sekolah yaitu, pemimpin mampu membangun rasa percaya 

diri dalam diri tenaga pendidik dan memotivasi untuk lebih mengembangkan potensi yang 

dimiliki masing-masing tenaga pendidik, kepala sekolah memberikan fasilitas dan 

mentransfer ambisinya kepada tenaga pendidik agar tujuan sekolah dapat tercapai. Hal ini 



sejalan dengan indikator yang terdapat dalam gaya kepemimpinan transformasional. Dalam 

kepemimpinan transformasional terdapat kharisma yang diperlukan oleh seorang pemimpin 

transformasional. Namun, kharisma saja tidak cukup untuk melakukan transformasi. Ada 

beberapa hal lain yang diperlukan untuk mendukung kharisma seorang pemimpin yang 

diungkapkan oleh Bass (dalam Komariah dan Triatna, 2006:79) yaitu : (a)Pemimpin 

membangun rasa percaya diri pada bawahan, (b)Pemimpin mengangkat nuansa kebutuhan 

bawahan ke tingkatan yang lebih tinggi pada hierarki motivasi, (c)Pemimpin memperluas 

kebutuhan bawahan, (d)Pemimpin mentransforma sikan perhatian kebutuhan bawahan, 

(e)Pemimpin mempertinggi probabilitas keberhasilan yang subjektif, (f)Pemimpin 

mempertinggi nilai kebenaran bawahan.  

Kepala sekolah sebagai inovator juga dibuktikan dengan hasil wawancara yang 

peneliti peroleh dengan mewawancarai salah satu guru sekolah : “Kepala sekolah kami selalu 

memotivasi kami untuk ikut diklat-diklat, seminar, workshop atau pelatihan-pelatihan 

kenapa, karena kepala sekolah kami itu ingin, guru-guru di sekolah kami ini menjadi guru-

guru yang berkualitas. Karena, jika kepala sekolah tidak mengijinkan guru-guru untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat, seminar, workshop gitu maka sekolahnya tidak 

akan berkembang. Kan dunia pendidikan itu selalu ada penelitian-penelitian baru mbak, 

selalu ada pembaruan, nah kalau kepala sekolahnya itu saklek dengan yang lama, otomatis 

sekolahnya tidak berkembang karena dia tidak bisa menerima hal baru dalam dunia 

pendidikan tersebut. Sekolahnya tidak maju tidak berkembang.” Dari beberapa hasil 

observasi dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah Strawberry 

sudah menjalankan perannya sebagai inovator seperti teori milik Mulyasa (2009 : 98-122). 

4.2.5  Kepala Sekolah Sebagai Manager 

Kepala sekolah sebagai manager. Seorang kepala sekolah harus mempunyai 

manajemen yang baik, manajemen disini yang dimaksud adalah merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota organisasi dan 

memberdayakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Secara operasional, 

kepala sekolah dituntut mampu menjalankan pengelolaan kurikulum, siswa, keuangan, 

fasilitas sekolah, administrasi, serta hubungan kedalam dan keluar sekolah. Sebagai 

pengelola, kepala sekolah dapat menjalankan pemeliharaan dan pengembangan profesi tenaga 

pendidik. Ia menyediakan peluang yang besar kepada tenaga pendidik dalam 

mengembangkan profesi mereka melalui bermacam-macam aktivitas di tingkat sekolah 



ataupun luar sekolah. Untuk menciptakan kekepalasekolahan yang ideal, harus tercipta 

interaksi sinergis antara fungsi organik manajemen dan fungsi substantif. Fungsi organik 

manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa, pengawasan dan 

pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsi substantif meliputi akademik, 

ketenagaan, keuangan, fasilitas, kehumasan, pelayanan khusus, dan masih banyak lagi. 

Mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang baik dan mampu 

mencapai tujuan pendidikan merupakan peran utama dari seorang kepala sekolah. Seorang 

kepala sekolah bertanggung jawab menjaga dan memotivasi guru, peserta didik,  dan staf 

administrasi sekolah agar mau dan mampu  melaksanakan ketentuan dan peraturan  yang 

sudah ia buat. Berikut merupakan faktor-faktor dari keberhasilan seorang kepala sekolah 

dalam mengelola organisasi : pertama, akseptasi atau penerimaan dari kelompoknya; kedua, 

kapabilitas atau kemampuan pribadinya; ketiga, kemampuan mendorong dan mengajak 

semua orang untuk terlibat dalam mencapai tujuan bersama; keempat,kemampuan dan 

penguasaan pengetahuan di bidang manajemen sekolah.  

Menurut hasil wawancara yang peneliti peroleh, “Dalam pemberian tugas, kepala 

sekolah kami itu jelas mbak. Menurunkan visi misi dan tujuan sekolah kepada guru-guru itu 

jelas. Kalau jelas, guru-guru pasti paham dan hasil yang akan dicapai dari tujuan sekolah 

pasti sampai. Untuk mendelegasikan tugas, misalnya ketika kepala sekolah harus 

meninggalkan PAUD selama beberapa hari gitu, itu tugas apa yang harus dilakukan oleh 

guru sebagai pengganti kepala sekolah juga jelas. Dan beliau tidak sembarangan 

memberikan tugas. Dilihat dulu kemampuannya, latar belakangnya guru ini sudah pernah 

melakukan tugas seperti atau belum, kalau belum pernah dan ada kesalahan pasti kepala 

sekolah kami memaklumi karena itu memang proses. Tapi selalu ada evaluasi supaya 

kedepannya jadi lebih baik. Dan misalnya, kepala sekolah mengikuti lomba A, itu semua 

guru diajak untuk membantu, jadi semua guru itu tahu apa yang harus dilakukan jika 

mengikuti lomba seperti ini, kemudian tahun berikutnya jika semua guru sudah tahu baru 

diikutkan lombanya.” Hal tersebut diatas sejalan dengan teori milik Mulyasa (2009 : 98-122) 

yaitu kepala sekolah sebagai manager. 

Dari beberapa kategori dan hasil observasi maupun wawancara yang penulis peroleh 

diatas, maka dapat ditarik kesimpulan besar bahwa kepala sekolah yang menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional dapat menerima pembaharuan dalam dunia pendidikan yang 

akan dipakai untuk kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah menjadi teladan, mendorong 



kinerja bawahan, mengharmoniskan lingkungan kerja, memberdayakan karyawan, bertindak 

atas sistem nilai, meningkatkan kemampuannya terus menerus, memiliki hubungan yang 

hangat dengan seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitar dan memiliki kemampuan untuk 

mengahdapi situasi yang rumit. Semua itu dapat dicapai oleh kepala sekolah apabila dia 

memiliki kemampuan berkomunikasi secara persuasif, motivasi untuk berprestasi dan 

pengetahuan manajerial yang mencukupi, seperti yang dikatakn oleh Danim dan Suparno 

(2009 :77). 

 


