
ISSN: 1979-732X 

 

226 

 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SMP  
 

 

Edwar (SMP Negeri 18 Bengkulu Selatan) 
e-mail : edyoseph@gmail.com 

Zakaria (Prodi MAP FKIP Unib) 

Osa Juarsa ((Prodi MAP FKIP Unib) 

 

 
Abstract: This research is aimed to describe the implementation of transformational leadership in 

-XQLRU� +LJK� 6FKRRO� �� RI� 6RXWK� %HQJNXOX�� (VSHFLDOO\�� WKLV� UHVHDUFK� GHVFULEHV�� ���� SHUVRQQHOV¶�

comprehension and meaning on transformational leadership; (2) visions of prLQFLSDO¶V�

transformational leadership; (3) implementation of aspects of transformational leadership; and (4) 

obstacles faced in the implementation of aspects of transformational leadership.The design/method 

of this research is descriptively qualitative. The subject are personels of Secondary/Junior High 

School 4 of South Bengkulu. The techniques of collecting the data in this research were used 

interviews, observations, and study of documents. The data was analyzed by elaborating data, 

displaying data, and PDNLQJ�FRQFOXWLRQ��7KH�UHVXOWV�VKRZ�WKDW�����SHUVRQQHOV¶�FRPSUHKHQVLRQ�DQG�

meaning on transformational leadership is good and important; (2) visions of school principal are 

good and qualified; (3) the implementation of transformational leadership covers all four aspects 

(and all four aspects of transformational leadership were implemented in all six school 

administration aspects, namely budget, facilities, curriculum, students, personnels, and public 

relation; and (4) the obstacles faced in the implementation are non-technical and technical ones. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kepemimpinan 

transformasional di SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan. Khususnya, penelitian ini menggambarkan: 

(1) pemahaman dan makna personel pada kepemimpinan transformasional; (2) visi kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah; (3) pelaksanaan aspek kepemimpinan transformasional; dan (4) 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aspek kepemimpinan transformasional. Desain /metode 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Subyeknya adalah personel SMU 4 Bengkulu Selatan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi 

dokumen. Data dianalisis dengan menguraikan data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. 

Hasilnya menunjukkan bahwa (1) pemahaman dan makna personel pada kepemimpinan 

transformasional baik dan penting; (2) visi kepala sekolah baik dan berkualitas; (3) pelaksanaan 

kepemimpinan transformasional mencakup keempat aspek (dan keempat aspek kepemimpinan 

transformasional dilaksanakan di enam aspek administrasi sekolah, yaitu anggaran, fasilitas, 

kurikulum, siswa, personel, dan hubungan masyarakat; dan (4) hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya bersifat non teknis dan teknis. 

 

Kata kunci: kepemimpinan transformasional, kepala SMP 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Masalah umum penelitian ini ialah 

bagaimanakah kepemimpinan transformasional 

Kepala SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan? 

Masalah khusus yang didalami adalah: (1) 

bagaimanakah konsep kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah dimaknai oleh  

kepala  sekolah  dan  guru? (2) bagaimanakah 

visi kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah? (3) bagaimanakah kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah diimplemen-

tasikan di bidang keuangan, sarana, kurikulum, 

kesiswaan, personalia, dan humas? dan (4) ba-

gaimanakah kendala yang dihadapi oleh kepala 

sekolah dalam implementasi kepemimpinan 

transfor-masional? 

Penelitian ini bertujuan secara umum 

untuk mendeskripsikan ke-pemimpinan trans-

formasional kepala SMP Negeri 4 Beng-kulu 

Selatan. 

Tujuan khususnya penelitian untuk 

mendeskripsikan: (1) pemaknaan konsep kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah di 

SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan; (2) visi kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah; (3) 

implementasi kepemimpinan transformasional 
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kepala sekolah di bidang keuangan, sarana, 

kurikulum, kesiswaan, personalia, dan humas di 

di SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan; dan (4) 

kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah 

dalam implementasi kepemimpinan trans-

formasional di SMP Negeri 4 Bengkulu selatan. 

 

METODE 

Metode/desain penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peneliti-an 

deskriptif- kualitatif. 

Subjek yang menjadi sumber data adalah 

personalia dan warga SMP Negeri 4 Bengkulu 

Selatan, yaitu: (a) kepala SMP Negeri 4 

Bengkulu Selatan; (b) wakil kepala SMP  Negeri  

4 Bengkulu Selatan; (c) guru SMP Negeri 4 

Bengkulu Selatan; (d) siswa SMP Negeri 4 

Bengkulu Selatan; (e) Tenaga Kependidikan 

SMP Negeri 4 Bengkulu Se-latan; dan (f) Ketua 

Komite SMP Negeri 4 Bengkulu Selatan. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 

studi dokumentasi. 

Analisis data menggunakan teknik model 

interaktif melalui tiga tahapan dalam interpretasi 

data, yaitu: (a) reduksi data, yang dilaksana-kan 

dengan cara menelaah kembali keseluruhan data 

yang diperoleh baik yang didapat melalui 

wawancara mau  pun  melalui  observasi, (b) 

display data, yaitu mensistema-tisasi pokok-

pokok informasi dengan tema dan polanya yang 

nampak akan ditarik suatu kesimpulan sehingga 

data informasi tersebut yang telah dikumpulkan  

akan  bermakna,  (c) mengambil kesimpulan dan 

verifikasi atas rangkuman data dan informasi 

yang nampak dalam display sehingga dapat 

bermakna dan perlu dilakukan verifikasi selama 

penelitian agar kesimpulan menjadi tepat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertama, pemaknaan kepemimpinan 

kepala sekolah, yaitu pemahaman warga sekolah 

atau civitas akademika SMP Negeri 4 Bengkulu 

Selatan terhadap kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah di-maknai baik dan 

penting oleh kepala sekolah dan guru walau pun 

ada be-berapa guru yang belum mendalami 

maknanya. Pemaknaan oleh warga sekolah atau 

civitas akademika SMP Negeri 4 Bengkulu 

Selatan terhadap kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah adalah bahwa kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah 

adalah sesuatu yang penting dan esensial bagi 

kemajuan sekolah.  

Kedua, visi kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah secara umum menurut 

warga sekolah atau civitas akademika SMP 

Negeri 4 Bengkulu Selatan yaitu: 1) cukup dapat 

dibayangkan penyampaian/ pengkomunikasian 

visi, misi, dan tujuan/ program kepala sekolah 

terhadap/kepada bawahan adalah secara lugas 

dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti melalui fo-rum-forum komunikasi 

formal dan informal; (2) cukup dapat menarik; 

cukup dapat realistis/dapat dicapai; (4) adalah  

cukup  fokus/jelas; (5) cukup fleksibel dan; (6) 

cukup mudah dipahami/ di-komunikasikan;  

 Ketiga, implementasi kepe-mimpinan 

transformasional oleh ke-pala SMP Negeri 4 

Bengkulu Selatan sudah mencakup empat aspek, 

yaitu: (1) pengaruh ideal/charisma; (2) motivasi 

inspirasional ; (3) stimulasi intelekt-ual; dan (4) 

pertimbangan individual. Pada aspek pengaruh 

ideal/kharisma Pada proporsi tertentu, 

kepemimpinan kepala seko-lah telah memberi 

dan menerima ke-percayaan dari dan kepada 

bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan/ tugas; 

(2) Pada proporsi tertentu, kepe-mimpinan 

kepala sekolah membuat/ menjadi-kan bawahan 

marasa baik dalam melaksana-kan pekerjaan/ 

tugas; dan (3) Pada proporsi tertentu, kepemim-

pinan kepala sekolah me-numbuhkan rasa 

bangga pada diri bawahan dalam melaksanakan 

pekerjaan/tugas. Dalam aspek motivasi ins-

pirasional kepala sekolah menyam-paikan visi, 

misi, dan tujuan/program kepala sekolah 

terhadap/kepada bawahan adalah secara lugas 

dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti melalui forum-forum ko-munikasi 

formal dan informal. De-ngan kepemimpinan-

nya, kepala se-kolah telah mengubah beberapa 

ke-san-kesan (imej-imej) kurang baik di sekolah 

menjadi kesan-kesan (imej-imej) yang baik. 

Dalam proporsi ter-tentu, kepala sekolah telah 

memban-tu bawahan untuk memperoleh mak-na 

atau memaknai pelaksanaan pekerjaan/tugas 

mereka.  

Pada proporsi tertentu, kepala sekolah 

telah memberikan pengorbanan bagi pencapai-an 

tujuan-tujuan atau program- program sekolah 

dan kepala sekolah memberi atau menjadi 

keteladanan bagi bawahan. Pada asepk stimulasi 

intelektual dalam proporsi tertentu, kepala 

sekolah menggugah bawahan untuk memikirkan 

cara-cara baru dalam bekerja atau melaksanakan 

pe-kerjaan/tugas. Kepala sekolah meng-gugah 

bawahan untuk mencari sudut pandang baru 

terhadap pelak-sanaan pekerjaan/tugas dan 

kepala sekolah menggugah bawahan untuk 



228   Manajer Pendidikan, Volume 11, Nomor 3, Maret  2017, hlm. 226-228 

 

memikirkan cara-cara baru dalam memecahkan 

masalah yang ditemui dalam pelaksanaan 

pekerjaan/tugas. Dalam aspek pertimbangan 

individual kepala sekolah memberi peluang bagi 

bawahan untuk mengembangkan diri dalam 

pekerjaan dan karir. Kepala sekolah memberi 

umpan balik kepada bawahan dalam pelaksanaan 

pekerjaan/ tugas dan Kepala sekolah menyatu-

kan individu-individu menjadi kelompok kerja. 
Keempat kendala implementtasi kepemim-

pinan transformasional adalah: (1) keberagaman 

sifat, watak, atau karakter personel; (2) kele-

mahan penguasaan teknologi infor-masi; (3) 

masih ada sebagian kecil orang tua siswa yang 

kurang peduli pada kemajuan belajar anaknya; 

dan (4) Masih ada sebagian kecil orang tua siswa 

yang kurang peduli jika diajak musyawarah 

bersama. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari penelitian tentang kajian ke-

pemimpinan transformasional kepala SMP 

Negeri 4 Bengkulu Selatan, disimpulkan bahwa 

kepemim-pinan transformasional kepala SMP 

Negeri 4 Bengkulu Selatan telah ber-langsung 

dalam pemaknaan konsep kepemim-pinan 

transormasional, direalisasikan dan dimplemen-

tasikan dengan baik walau pun masih ada 

beberapa kendala yang dihadapi. 

 

Saran 

Saran- saran dalam penelitian ini 

bersesuaian dengan temuan dan simpulan dalam 

penelitian kepala sekolah sebaiknya lebih 

meningkatkan perannya sebagai pemimimpin 

transformasional dalam pem-bentukan karakter 

yang kuat bagi warga sekolah agar tidak terjadi 

perbedaan kemam-puan berfikir. 
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