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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) strategi kepemimpinan 
transformasional guru dalam dalam implementasi program sekolah sehat; 2) asumsi-asumsi 
yang melandasi kepemimpinan transformasional guru dalam implementasi program sekolah 
sehat; 3) karakteristik kepemimpinan transformasional guru yang ditampilkan dalam 
implementasi program sekolah sehat; dan 4) keunggulan dan keterbatasan kepemimpinan 
transformasional dalam implementasi program sekolah sehat.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretivist yang bertujuan untuk 
menggali model kepemimpimpinan transformasional guru dalam implementasi sekolah sehat. 
Informan penelitian ini yaitu satu orang guru yang telah menerapkan kepemimpinan 
transformasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Data 
penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan transformasional guru yang 
diterapkan yaitu: menetapkan tujuan (visi) sekolah sehat dan strategi pencapaiannya; 
memberdayakan pihak-pihak yang kompeten dan potensial serta mengembangkan kolega dan 
siswa; meredesain sekolah (struktur dan proses) yang mendukung efektivitas dan efisiensi 
pencapaian sekolah sehat. 2) Asumsi yang melandasi kepemimpinan transformasional guru 
yaitu setiap individu pada dasarnya baik; dan setiap individu pada dasarnya memiliki potensi 
yang bisa dikembangkan. 3) karakteristik pemimpin transformasional guru yang muncul dalam 
upaya mewujudkan sekolah sehat yaitu: komunikatif, rasional, optimis, visioner, empati, 
menyukai tantangan, berani melakukan perubahan, berorietasi pada hasil/produktivitas, 
motivasi berprestasi tinggi, berpikir stratejik, rendah hati, pekerja keras, tidak mudah menyerah, 
menghargai, memahami, proaktif, percaya diri, berpikir sistemik, teguh pendirian, cerdas, berani 
beda, kerjasama tim, pembelajar, berani mengambil resiko. 4) Keunggulan kepemimpinan 
transformasional guru yaitu meningkatkan level motivasi indiividu, menghasilkan komitmen yang 
tinggi, menghasilkan kinerja individu, kelompok, dan sekolah yang tinggi melampaui standar, 
mendorong perubahan individu dan sekolah, sedangkan keterbatasannya yaitu menghasilkan 
kepemimpinan guru yang heroik, menciptakan ketergantungan, menumbuhkan perasaan 
‘inferior’ pada diri kepala sekolah. 
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