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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Konsep pendidikan di Indonesia merupakan operasionalisasi dari nilai dasar 

yaitu Pancasila dan nilai instrumental yaitu Pembukaan UUD 1945. Dalam 

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satunya dinyatakan bahwa tujuan 

pembangunan Indonesia diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Konteks mencerdaskan sebagai nilai instrumental tersebut dioperasionalkan oleh 

pemerintah, untuk kemudian diformalkan ke dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan nasional terutama pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan         

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada  

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan 

zaman.  

Sekolah sebagai suatu organisasi yang dirancang untuk dapat memberikan 

sumbangan atau kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan bagi 

masyarakat. Upaya meningkatkan produktivitas sekolah perlu ditata, diatur, 

dikelola dan diberdayakan agar sekolah mampu menghasilkan output yang 

mampu bersaing di lingkungan masyarakat. Pengelolaan sekolah yang dimaksud 

berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, guru, masyarakat (komite) dalam 

menghasilkan lulusan yang lebih baik atau berkualitas dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Upaya meningkatkan produktivitas sekolah merupakan titik strategis 

dalam upaya untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. 
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Yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas sekolah kaitannya 

dengan Profesionalitas guru di sekolah diantaranya adalah kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah. Keberhasilan sekolah sasarannya adalah 

menciptakan produktivitas sekolah yang banyak ditentukan oleh beberapa faktor 

yang salah satunya adalah kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan 

Profesionalitas guru.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin di suatu satuan pendidikan memiliki peran 

dan fungsi yang sangat penting. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dalam 

mengajar dan mempengaruhi semua yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di 

sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah (Nanang Fattah, 

2000:23). Secara yuridis peranan kepala sekolah menurut keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang pedoman 

penugasan guru sebagai kepala sekolah yaitu Educator (pendidik), Manager 

(pengelola), Administratur (pengadministrasian), Supervisor (penyelia), Leader 

(pemimpin), Enterpreneur (pengusaha) dan Climate creator (pencipta iklim), 

sementara menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 2007 tentang standar 

kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah memiliki dimensi kompetensi sebagai 

beikut yaitu kpribadian, manajerial, kewirausahaan (enterpreneur), supervisor, 

dan sosial. 

Selain itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran 

yang sangat besar pada keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar 

nasional pendidikan (SNP), bahwa kepala sekolah harus mengimplementasikan 8 

(delapan) standar nasional pendidikan, yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, 
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Standar  Kompetensi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana 

dan prasarana, Standar Pengelolaan, Stándar Pembiayaan dan Stándar Penilaian 

Pendidikan. Dalam prosesnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 13 tahun 2007,  bahwa kepala sekolah harus memiliki minimal 5 

(lima) kompetensi yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervise dan kompetensi sosial. 

Profesionalitas guru merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat        

ditunda-tunda lagi, seiring dengan semakin meningkatnya persaingan yang 

semakin ketat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Diperlukan orang-orang 

yang memang benar benar-benar ahli di bidangnya, sesuai dengan kapasitas yang 

dimilikinya agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru 

sebagai sebuah profesi yang menuntut kecakapan dan keahlian tersendiri. 

Profesionalitas tidak hanya karena faktor tuntutan dari perkembangan jaman, 

tetapi pada dasarnya juga merupakan suatu keharusan bagi setiap individu dalam 

kerangka perbaikan kualitas hidup manusia. Profesionalitas menuntut keseriusan 

dan kompetensi yang memadai, sehingga seseorang dianggap layak untuk 

melaksanakan sebuah tugas. 

Produktivitas sekolah berkaitan dengan bagaimana menghasilkan lulusan, 

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada akhirnya diperoleh 

lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

jaman. Sejauh mana pencapaian produktivitas sekolah dapat dilihat dari out put 

pendidikan yang berupa prestasi, serta proses pendidikan yang berupa suasana 

pendidikan. 



 

4 

 

Yang melatarbelakangi penulisan tesis ini, berdasarkan observasi awal di 

Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, ditemukan bahwa kondisi guru 

Sekolah Dasar memiliki kemampuan yang masih rendah, baik kemampuan 

profesi, kemampuan personal, maupun kemampuan bermasyarakat di samping itu 

masih rendahnya wawasan kependidikan, kurang kreatif dalam penyelenggaraan 

ekstrakurikuler, kurang memiliki kemampuan untuk pengembangan metode, 

kurang memiliki kemampuan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan 

minat dan potensinya, serta kualifikasi ijazah yang kurang memadai. 

Dilihat dari segi administrasi dan manajemen, rendahnya kemampuan guru 

tersebut menjadi tanggung jawab atasan langsung untuk membinanya, baik 

membina mental dan perilakunya maupun kemampuan sesuai dengan bidang 

keahliannya, atasan langsung dalam hal ini adalah Kepala Sekolah. Dengan 

demikian salah satu upaya untuk meningkatkan Produktivitas sekolah adalah  

dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan transformasional kepala sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam tentang Pengaruh Kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dan 

Profesionalitas Guru terhadap Produktivitas Sekolah (Analisis deskriptif pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang). 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian diatas banyak faktor yang turut menentukan produktivitas 

sekolah, penulis mengidentifikasi permasalahan antara lain: Gaya Kepemimpinan, 

Kurikulum, Peserta didik, Sarana dan prasarana belajar, Budaya sekolah, Biaya, 

Kesadaran masyarakat, Kualifikasi pendidikan, Faktor penempatan guru yang 
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belum merata, Ketidak sesuaian mengajar dengan latar belakang pendidikan dan 

Organisasi profesi guru. 

Mengingat luasnya cakupan tentang produktivitas sekolah, maka penulis 

membatasi penelitian ini yaitu pada kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, profesionalitas guru. Jadi, batasan masalah dalam penelitian ini 

menyangkut variabel pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dan profesionalitas guru terhadap produktivitas sekolah sekolah dengan lokasi 

penelitian pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor. 

Produktivitas sekolah dalam penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa 

produktivitas sekolah berkaitan dengan keseluruhan proses perencanaan, penataan 

dan pendayagunaan sumber daya sekolah untuk merealisasikan tujuan sekolah 

secara efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki 

tanggung jawab untuk mempengaruhi personil sekolah untuk melakukan atau 

tidak melakukan suatu hal atau berbagai hal untuk mencapai tujuan. Tujuan 

sekolah merupakan suatu yang dinamis terkait dengan keinginan dan kepuasan 

pelanggan sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus memfasilitasi dan 

mentransformasi berbagai harapan dan keinginan pelanggan sekolah menjadi 

suatu visi sekolah kemudian mewujudkannya kedalam suatu aksi. 

Subjek penelitian ini tidak terlalu luas, peneliti juga membatasi subjek (guru) 

yang akan diteliti dan tempat penelitiannya. Pemilihan guru dalam penelitian ini 

tidak terlepas dari kondisi nyata bahwa guru merupakan domain penting yang 

banyak memiliki permasalahan dalam pendidikan, sementara mereka harus 

melaksanakan tugas yang berat. 
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Guru merupakan determinan paling menonjol terhadap mutu pendidikan di 

Sekolah. Lebih dari sepertiga varians mutu dapat dijelaskan oleh variabel guru. 

Guru juga merupakan kunci dalam segala reformasi di bidang pendidikan. Ron 

Brandt (1993: 12) mengemukakan: 

Hampir semua usaha reformasi di bidang pendidikan seperti pembaharuan 
kurikulum dan penerapan metode mengajar baru pada akhirnya tergantung 
kepada guru. Tanpa guru menguasai bahan pelajaran dan strategi 
belajar-mengajar, tanpa mereka dapat mendorong siswa untuk mencapai 
prestasi yang tinggi, maka segala upaya untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan tidak akan mencapai hasil maksimal.  

 

Deskripsi di atas dapat divisualisasikan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 
Kerangka Berpikir Penelitian 
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K1    : Korelasi X1 Terhadap Y 
K2    : Korelasi X2 Terhadap Y 
K1,2 : Korelasi X1 dan X2 Terhadap Y 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, dapat dirinci 

dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor? 

2. Bagaimana gambaran profesionalitas guru pada Sekolah Dasar di Kecamatan 

Jatinangor? 

3. Bagaimana gambaran produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan 

Jatinangor? 

4. Apakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah berpengaruh terhadap 

produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor? 

5. Apakah profesionalitas guru berpengaruh terhadap produktivitas sekolah pada 

Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor? 

6. Apakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan profesionalitas 

guru secara simultan berpengaruh terhadap produktivitas sekolah pada Sekolah 

Dasar di Kecamatan Jatinangor? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini adalah sebagai gambaran (mendeskripsikan) 

secara rasional, empiris dan sistematis tentang pengaruh antara kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan profesionalitas guru terhadap produtivitas 

sekolah. Secara khusus  penelitian ini  untuk mengetahui dan menganalisis: 
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1. Gambaran kepemimpinan transformasional kepala sekolah pada Sekolah 

Dasar di Kecamatan Jatinangor. 

2. Gambaran profesionalitas guru pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor. 

3. Gambaran produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan 

Jatinangor. 

4. Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap 

produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor. 

5. Pengaruh profesionalitas guru terhadap produktivitas sekolah pada Sekolah 

Dasar di Kecamatan Jatinangor. 

6. Pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan profesionalitas 

guru secara simultan terhadap produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di 

Kecamatan Jatinangor. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan dalam hal kepemimpinan kepala sekolah hubungannya dengan 

Profesionalitas guru serta produktivitas sekolah di Kecamatan Jatinangor, 

kabupaten Sumedang. 

b. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dan Profesionalitas guru dalam rangka meningkatkan 
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produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor 

Kabupaten Sumedang. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peningkatan dan perbaikan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, Profesionalitas guru dan 

produktivitas sekolah pada Sekolah Dasar di Kecamatan Jatinangor 

Kabupaten Sumedang sehingga secara integral akan meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

 

F. Kerangka Pikir Penelitian  

Untuk mencapai pendidikan berkualitas memang dipengaruhi banyak faktor 

yang satu sama lain saling berkaitan karena berada dalam satu sistem. Salah satu 

sub - sistem dalam pendidikan di persekolahan adalah kepala sekolah.           

Kepala sekolah sebagai pemimpin yang berarti usaha menggerakan dan 

memberikan bimbingan serta mentransformasi segala hal positif yang berkaitan 

dengan kebutuhan kepada personil pendidikan agar tercapai tujuan sekolah.   

Kepala sekolah bertugas dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan 

kegiatan sekolah baik kegiatan teknis dan administrasi maupun lintas           

program-program dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada disekolah 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Kewenangan di atas dipusatkan kepada kepala sekolah yang berperan sebagai 

pemimpin di sekolah, tugas dan fungsi sekolah harus melibatkan guru-guru dalam 

merencanakan program pembelajaran, melakukan program pembelajaran dan 
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melaksanakan evaluasi pembelajaran dan staf dimana kepala sekolah harus 

mengkomunikasikan tujuan-tujuan yang akan dicapai. 

Kepala sekolah memiliki wewenang secara formal dan bisa jadi kharismatik 

sebagai pemimpin sekolah sehingga karena wewenangnya tersebut muncul sebuah 

kekhawatiran yang besar apabila kepala sekolah kurang bisa memimpin sekolah 

dalam kondisi perubahan yang cepat. Keberhasilan kepala sekolah dalam 

menjalankan sekolahnya tidak akan terlepas dari kemampuan kepala sekolah 

sebagai pemimpin sekolah dalam merespon segala perubahan yang terjadi.  

Selain faktor kepemimpinan kepala sekolah yang cukup memegang peranan 

penting dalam pencapaian prduktivitas sekolah adalah guru. Guru sebagai ujung 

tombak pembangunan pendidikan mendapat perhatian yang lebih dibandingkan 

dengan faktor yang lain, penyebabnya dimungkinkan oleh dua hal, pertama karena 

guru kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, atau mungkin karena 

kemampuan profesionalnya masih rendah. Oleh karena itu, pengembangan 

profesionalitas guru mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan secara keseluruhan. Secara teoritis banyak cara yang dapat ditempuh, 

antara lain melalui pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, pelatihan, 

penataran, seminar, lokakarya, dibina oleh atasan langsung, atau saling bertukar 

pikiran melalui suatu wadah profesi. 

Profesionalitas guru berkaitan erat dengan motivasi dan kemampuan guru. 

Motivasi berkaitan dengan dorongan yang tinggi untuk mempraktekan sesuatu 

yang baru, memiliki rangsangan untuk melahirkan ide-ide baru, memiliki 

keingintahuan yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru, memiliki minat yang 

tinggi terhadap kondisi lingkungannya, memiliki keyakinan terhadap kemampuan 
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diri dan mengikuti berbagai aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan diri. Sementara Kemampuan guru berkaitan dengan standar 

pendidikan formal yang memadai, mengikutsertakan pelatihan-pelatihan dan 

sejenisnya untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan menyelesaikan 

masalah secara bijaksana, hubungan atau komunikasi yang baik dengan siswa, 

orang tua, sesama guru dan personil sekolah lainnya dan kepala sekolah dan 

penguasaan landasan kependidikan secara baik. 

Berkenaan dengan produktivitas, Engkoswara (1987) dalam Buchari Alma 

(2003:64) bahwa Produktivitas pendidikan dapat dilihat pada : (1) efektifitas 

berupa masukan yang merata, keluaran yang  bermutu, ilmu dan keluaran yang 

berkaitan dengan kebutuhan, pendapatan tamatan yang memadai ; dan (2) efisiensi 

berupa: kegairahan motivasi belajar yang tinggi, semangat kerja besar, 

kepercayaan berbagai pihak, pembiayaan sekecil mungkin tapi hasil yang besar. 

Dari sekian banyak pilihan, penulis berasumsi bahwa kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan profesionalitas guru akan berpengaruh 

terhadap produktivitas sekolah. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan 

dengan keseluruhan proses perencanaan, penataan dan pendayagunaan sumber 

daya untuk merealisasikan tujuan pendidikan di persekolahan secara efektif dan 

efisien. 

Pandangan awal produktivitas kepala sekolah dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yaitu kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan  profesionalitas 

guru walaupun banyak variabel yang mempengaruhinya. Kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah memiliki dimensi (1) Idealized influence – 

Charisma, (2) Indivualized Consideration, (3) Intellectual Stimulation dan            
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(4) Inspirasi. Profesionalitas guru memiliki dimensi (1) Motivasi dan                  

(2) Kemampuan.  

Pandangan komprehensif tentang penelitian ini dapat divisualisasikan melalui 

kerangka berpikir dalam bentuk paradigma penelitian antar variabel secara 

sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 1.2 
Alur Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Asumsi 

Asumsi dalam penelitian atau anggapan dasar harus didasarkan atas 

kebenaran yang telah diyakini olah peneliti (Arikunto, 2002:59).  Selanjutnya 

dikemukakan bahwa, peneliti dipandang perlu merumuskan asumsi-asumsi 

penelitian dengan maksud: (1) agar terdapat landasan berpijak yang kokoh bagi 

masalah yang sedang diteliti; (2) untuk mempertegas variabel-variabel yang 
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menjadi fokus penelitian; dan (3) berguna untuk kepentingan menentukan dan 

merumuskan hipotesis. 

a. Sekolah yang produktif menunjukkan kemampuan sekolah dalam menjalankan 

fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial-ekonominya, 

fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Fungsi ekonomis 

sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas 

ekonomi sehingga bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi 

sehingga dapat hidup sejahtera. Fungsi sosial sekolah adalah sebagai media 

bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi politis 

sekolah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak 

dan kewajiban sebagai warga negara. Fungsi budaya adalah media untuk 

melakukan transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan 

adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan 

kepribadian siswa. (Cheng.1996). 

b. Produktivitas sekolah berkaitan dengan bagaimana menghasilkan lulusan, baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pada akhirnya diperoleh lulusan 

yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

zaman. 

c. Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai kepemimpinan yang 

melibatkan perubahan dalam organisasi (dipertentangkan dengan 

kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo). Kepemimpinan 

transformasional 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 
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(Bass, 1985; Burns, 1978; Tichy dan Devanna, 1986, seperti dikutip oleh 

Locke, 1997). 

d. Kemampuan profesional guru terkait erat dengan kemampuan-kemampuan 

sosial dan personal. Kemampuan sosial meliputi kemampuan untuk 

menyesuaikan diri kepada tujuan kerja dan lingkungan sekitar sewaktu 

menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Kemampuan personal meliputi 

penampilan sikap positif atas situasi kerja sebagai pengajar dan situasi 

pendidikan, pemahaman atas nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh seorang 

pengajar dan penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan anak didiknya. 

 

H. Hipotesis 

Rumusan masalah penelitian terdiri dari tiga rumusan masalah, dan hipotesis 

yang diajukannyapun terdiri dari tiga hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini berupa hipotesis kerja yaitu sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah berpengaruh secara 

signifikan terhadap Produktivitas Sekolah. 

2. Profesionalitas Guru berpengaruh secara signifikan terhadap Produktivitas 

Sekolah. 

3. Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Profesionalitas Guru 

berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas Sekolah. 
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I. Metode Penelitian 

Untuk keperluan penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan Profesionalitas guru  terhadap produktivitas 

sekolah di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang 

yang dikategorikan berdasarkan pada status negeri, maka metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif.  

Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dipergunakan untuk 

memecahkan atau menjawab masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Lebih lanjut Surakhmad (1985: 140) mengemukakan beberapa ciri metode 

deskriptif  yaitu memuaskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-

mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis karena itu, metode ini sering 

disebut dengan metode analitik. 

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan berbagai asumsi 

mengenai hal-hal yang terjadi di sekolah mengenai pengaruh kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan Profesionalitas guru terhadap produktivitas 

sekolah. Peneliti berasumsi bahwa hal itu dapat diklasifikasi, diketahui hubungan 

sebab akibatnya. 
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J. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Lokasi 

Penelitian berlokasi di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. 

2. Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin baik hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2004:6). Dalam penelitian ini, populasi sebanyak 162  orang, 

terdiri 6 guru kelas x 27 sekolah se- Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.  

3. Sampel 

Arikunto (2004:117) mengatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari 

populasi.” Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 

sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Berkaitan dengan teknik 

pengambilan sampel Nasution (2005:135) bahwa, “.. mutu penelitian tidak selalu 

ditentukan oleh besarnya sampel, akan tetapi oleh kokohnya dasar-dasar teorinya, 

oleh desain penelitiannya (asumsi-asumsi statistik), serta mutu pelaksanaan dan 

pengolahannya.” Berkaitan dengan teknik pengambilan sampel, Arikunto 

(2005:120) mengemukakan bahwa: Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil 

antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.  


