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ABSTRAK
PERAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI MOTIVATOR DALAM MENGELOLA
KINERJA GURU PAI di SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
Oleh
JUWITA SARI
1311030030
Dalam suatu lembaga pendidikan keberadaan kepala sekolah adalah salah satu
aspek penting, selain Guru, staff, karyawan, sarana prasarana, dan lain-lain.Karena Kepala
Sekolah harus mampu mempengaruhi orang lain dan lingkungannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala sekolah
dalam memberikan dorongan dan arahan melalui motivasi. Penulis melakukan penelitian di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung Karena ada kinerja guru yang meningkat dari tahun ke
tahun dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah siswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan
dokumentasi.Sedangkan Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi
sumber dengan menggunakan dan menggabungkan sumber yang telah ada.Teknik Analisis
Data dalam penelitian ini mengunakan data reduction, data display (penyajian data), dan
Conclusion drawing/verification.Dengan subyek penelitian kepala sekolah, dan tiga Guru
PAI.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala sekolah sebagai motivator di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah mampu mengelola kinerja guru PAI dengan baik
dan menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah dengan baik.
Kata Kunci : Kepala Sekolah, Motivasi, Kinerja Guru PAI

MOTTO

           

Artinya : “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan
adalah mereka meyakini ayat-ayat kami”. (Q.S. As-Sajdah: 24).1
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Departemen Agama republik Indonesia, Al-Qur`an dan terjemahannya, (Jakarta: Duta
Ilmu Surabaya, 2006), h.333
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul
Sebelum penulis menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan
dijelaskan pengertian judul skripsi “Peran Kepala Sekolah sebagai motivator dalam
mengelola kinerja Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung”. Adapun
penjelasan istilah-istilah judul tersebut adalah:
1. Peran
Peran adalah “ usaha untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan sesuai
dengan rencana dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan”.1
Peran yang dimaksud adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh kepala
sekolah secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka mengelola kinerja
Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
2. Kepala Sekolah
Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”.Kata
“kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah
lembaga.Sedangkan “sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat
menerima dan memberi pelajaran.

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), h.201
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Dengan demikian kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai “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.2 tempat dimana
terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran.
Sedangkan menurut Ngalim Purwanto Kepala sekolah adalah “seseorang yang
diangkat khusus untuk menduduki jabatan tertentu yang memiliki tugas pokok dan
tanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran
disekolah”.3
Kepala sekolah yang di maksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang
dipercaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap kelancaran
pelaksanaan pendidikan di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
3. Motivasi
Motivasi berasal dari kata latin Movere yang berarti dorongan atau daya
penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi
pada setiap individu atau karyawan, maka diharapkan mereka mau bekerja keras dan

2

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), h.83

3

M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
1990), h. 201
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antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi.4 Selain itu, istilah motivasi
berasal dari kata motive yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri
individu, Yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak
dapat diamati secara langsung, namun dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya,
berupa rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku
tertentu.5
Tingkah laku seseorang dipengaruhi serta dirangsang oleh keinginan,
kebutuhan, tujuan dan keputusannya. Rangsangan timbul dari diri sendiri (internal)
dan dari luar (eksternal). Kemudian, rangsangan ini akan menciptakan “motif dan
motivasi” yang mendorong orang bekerja (beraktivitas) untuk memperoleh kebutuhan
dan kepuasan dari hasil kerjanya.6
4. Kinerja Guru
Pengertian guru menurut undang-undang Guru dan Dosen No 14 tahun 2005,
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

4

Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2005), h. 92
5

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan, Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2011, h. 3
6

Danang Sunyoto, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: CAPS, 2012, h.191
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pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.7
kinerja guru adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya, seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan
kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya kinerja guru yang baik tentunya
tergambar pada penampilan mereka baik dari penampilan kemampuan akademik
maupun kemampuan profesi menjadi guru artinya mampu mengelola pelajaran
didalam kelas dan mendidik siswa di luar kelas dengan baik.
5. SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
Yaitu suatu lembaga pendidikan menengah atas yang berada dibawah naungan
Yayasan Al-Azhar. Merupakan tempat penulis mengadakan penelitian atau objek
penelitian.
Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan
skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan mambahas secara lebih mengenai
“Peran Kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja Guru PAI di SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung”.

7

Undang-Undang, Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 2
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B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang melatar belakangi penulis membahas skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Kepala Sekolah sebagai pemimpin akan selalu menemukan berbagai
problematika yang berkenaan pelaksanaan tugas-tugas guru khususnya dalam
hal proses belajar mengajar. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai
persoalan tersebut, kepala sekolah perlu menjalankan kemampuannya
sehingga akan berimbas dalam rangka mengelola kinerja guru PAI.
2. Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah melakukan berbagai
hal dalam rangka mengelola kinerja guru PAI, namun upaya tersebut belum
sepenuhnya memiliki imbas positif terhadap kinerja guru PAI. Kondisi inilah
yang menarik untuk dikaji berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi
tersebut diatas.
C. Latar Belakang Masalah
Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Sekolah sebagai
birokrasi yang mana di dalamnya terdapat adanya pimpinan lembaga yaitu kepala
yang kesemuanya itu menunjukkan adanya hirarki. Semuanya saling berhubungan
dan mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama.
Selain itu sekolah juga dikatakan sebagai sistem sosial, karena di dalamnya
terdapat sekelompok orang-orang yang masing-masing mempunyai tujuan,kemudian
kelompok tersebut membentuk menjadi sebuah komunitas dari lingkungan
masyarakat untuk menyatukan tujuan tersebut, dan untuk mencapai tujuan tersebut

6

maka di dalamnya berlaku norma atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan
kerja sama antara orang yang satu dengan orang yang lain.
Untuk itu sekolah harus bisa menerima berbagai lapisan masyarakat tanpa
membedakan latar belakang. Dengan demikian sekolah terbuka untuk memperoleh
input dan selanjutnya mentransformasikan sebagai produksi.
Hal tersebut menunjukkan sekolah sebagai sistem terbuka.. Sekolah juga
merupakan agen perubahan, yaitu sekolah harus siap untuk berperan melaksanakan
fungsinya di dalam situasi kerja yang kemungkinan akan mengalami suatu perubahan.
Jika dilihat dari pengertiannya bahwa kepemimpinan adalah sebagai suatu
bentuk hubungan sekelompok orang,hubungan antara yang dipimpin dengan yang
memimpin,dimana hubungan tersebut yang mencerminkan seseorang atau kelompok
orang berprilaku karena akibat adanya kewibawaan atau kekuasaan yang ada pada
orang yang memimpin. Sebagai personel atau pemimpin ia harus memiliki integritas
kepribadian dan akhlak mulia,pengembangan budaya,keteladanan,keinginan yang
kuat dalam pengembangan diri,keterbukaan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi,kendali diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan,bakat dan minat
jabatan sebagai pemimpin pendidikan.8
Sekolah sebagai wawasan wiyatamandala, sekolah tidak terlepas dari
kehidupan

8

h.262

masyarakat

yang

mana

sekolah

lahir

dari

kebutuhan

hidup

Imam Musbikin, Menjadi kepala sekolah yang hebat, (Jakarta: Zanafa Publishing,2012),
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berbangsa,bermasyarakat, dan bernegara. 9Maka tata kehidupan yang berkembang
dalam masyarakat ikut mewarnai gerak langkah sekolah, baik ekonomi, sosial,
budaya,maupun bidang kehidupan yang lain. Oleh sebab itu sekolah berperan sebagai
sarana dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa sekolah merupakan
lembaga yang bersifat kompleks dan unik yaitu bersifat kompleks dalam
artiansekolah sebagai organisasi terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling
berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan bersifat unik, menunjukkan bahwa
sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh
organisasi-organisasi lainnya. Ciri tersebut menjadikan sekolah mempunyai ciri khas
yang unik.
Sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi
memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Dalam menciptakan koordinasi yang baik
maka diperlukan seorang pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang
dapat mempengaruhi orang lain di lingkungannya untuk mau bekerja dengan penuh
rasa tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Namun dalam hal ini yang paling berpengaruh pada peningkatan kinerja guru
adalah kepala sekolah sebagai motivator. Yaitu bagaimana kepala sekolah
meningkatkan kinerja guru melalui motivasi yang diberikannya. Karena motivasi

9

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2010), Cet.7, h.174
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berfungsi untuk mengarahkan, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan yang dalam
hal ini akan dapat menghasilkan peningkatan pada kinerja guru. Untuk itu kepala
sekolah harus mempunyai strategi yang tepat dalam memberikan motivasi kepada
tenaga kependidikan agar mereka dapat meningkatkan kinerjanya.
Berikut adalah kinerja yang di lakukan oleh kepala sekolah dalam memotivasi
Guru PAI antara lain:
1. Memberikan contoh tentang kedisiplinan
2. Memberikan contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian dan
perbuatan
3. Kunjungan kelas untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran
4. Membimbing dan meneliti perangkat pembelajaran
5. Mengawasi penggunaan waktu mengajar
6. Menegur dan mengingatkan guru yang kurang disiplin
7. Mengadakan pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan
dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan.10
Dalam hal ini teori motivasi yang cocok untuk menggambarkan situasi di atas
menurut peneliti adalah teori Maslow atau yang biasa disebut dengan teori hierarki.
karena teori hierarki mendasarkan konsep kebutuhan pada dua prinsip. Yang pertama,
kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari kebutuhan
terendah sampai yang tertinggi. Kedua, suatu kebutuhan yang telah terpuaskan
berhenti menjadi motivator utama dari perilaku. Menurut Maslow, manusia akan di
dorong untuk memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesuai waktu, keadaan dan
pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hierarki. Dan dalam teori motivasi
hierarki Maslow ini selalu berhubungan dengan social kebutuhan yaitu: Kebutuhan
Fisologis (physiological needs), kebutuhan akan keamanan (Safety Needs),
10

Wahjo Sumidjo,Op.Cit h. 125
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kebutuhan akan social (Social needs), Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri
(Self-actualization), Dan kebutuhan penghargaan (Esteem needs).
Guru merupakan kunci utama dalam meningkatkan prestasi siswa, karena
gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu
pengetahuan sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan
keteladanannya. Suatu aktivitas belajar sangat lekat dengan motivasi. perubahan suatu
motivasi akan mengubah pola wujud,bentuk,dan hasil belajar. Ada tidaknya motivasi
seorang individu untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses aktivitas belajar itu
sendiri.11 Maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan siswa dipengaruhi oleh kinerja
guru yang maksimal. Menurunnya prestasi peserta didik bisa disebabkan karena
melemahnya kinerja guru. Menjadi Guru kreatif, professional, dan menyenangkan
dituntut untuk memiliki kemempuan mengembangkan pendekatan dan memilih
metode pembelajaran yang efektif. Hal ini penting terutama untuk menciptakan iklim
pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan .12
Seorang guru yang memiliki kompetensi professional dapat dilihat dari
indikator sebagai berikut:

11
12

Ahmad Rohani,Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h.12
E. Mulyasa, Menjadi Guru professional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.95
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1. Merancang RPP
Sebelum melaksankan proses belajar mengajar Guru harus terlebih dahulu
merancang RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), guna menentukan
materi apa yang akan di sampaikan oleh Guru kepada muridnya. 13
2. Menguasai bahan ajar yang akan di ajarkan
Salah satu Kemampuan yang harus dimiliki oleh Guru adalah menguasi bahan
ajar yang akan diajarkan kepada muridnya, tujuannya agar murid dapat mengerti
materi yang disampaikan oleh guru. 14
3. mengelola dan menggunakan metode pembelajaran
Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru
diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai
dengan materi yang akan disampaikan.15
4. mengelola kelas
Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses
pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam
pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin
siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu
masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses
pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan

62-70.

13

Sulistyorini, Hubungan antara Keterampilan Manajerial, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.

14

Ibid, 62-70
Ibid

15
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lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/ setting tempat duduk
siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar
secara merata kepada siswa.16
5. menggunakan media sumber/sumber pelajaran
Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu dikuasi
guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber
belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Sedangkan
yang dimaksud dengan sumber belajar adalah buku pedoman. Kemampuan
menguasai sumber belajar di samping mengerti dan memahami buku teks,
seorang guru juga harus berusaha mencari dan membaca buku-buku/sumbersumber lain yang relevan guna meningkatkan kemampuan teruta-ma untuk
keperluan perluasan dan pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses
pembelajaran. Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya
menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan
media audio visual. Tatapi kemampuan guru di sini lebih ditekankan pada
penggunaan objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya.
Dalam kenyataan di lapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah
ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru dapat

16

Ibid
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mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti membuat
media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya.17
6. menilai prestasi siswa
Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk
mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahp ini seorang guru dituntut memiliki
kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan
alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi.18
Tabel 1.2
Indikator Kinerja Guru PAI SMA AL AZHAR 3
BANDAR LAMPUNG
Kreteria
Indikator Kinerja Guru
Ada
Tidak Ada

No
1

Merancang RPP



2

Menguasai Bahan ajar



3

Mengelola
dan
menggunakan
metode Pembelajaran



4

Mengelola kelas



5

Menggunakan
pelajaran

6

Menilai prestasi siswa

17

Ibid

18

Ibid

media

sumber
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Sumber: Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Dengan Kepala Sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung.19

Dari data pra survey yang peneliti lakukan, pada tabel di atas menunjukan
bahwa guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah baik dalam merancang
RPP serta menggunakan media sumber pelajaran dan menilai peserta didik. Dengan
demikian, seorang guru dalam mengajar harus memiliki kesiapan-kesiapan sebelum
melaksanakan tugas sebagai pendidik di kelas, guru sebagai pendidik disekolah harus
berjalan serta memiliki kemajuan-kemajuan sesuai dengan kemajuan pembinaan dan
koordinasi dari kepala sekolah, semua tindakan atau perbuatan tersebut ditampilkan
untuk mencapai tujuan pendidikan.
Berdasar kedua tabel di atas dapat di simpulkan bahwa peran kepala sekolah
sebagai pemimpin dan motivator sudah baik, hanya saja masih ada beberapa factor
yang harus diperhatikan oleh Guru PAI dalam proses belajar mengajar, seperti dalam
pengelolaan kelas. Dengan demikian kepala sekolah harus mampu berperan andil
dalam mengelola kinerja guru PAI. Peneliti tertarik menjadikan Sekolah ini sebagai
obyek penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam peran yang dilakukan
kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja guru PAI.
Dengan demikian keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja dapat
ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi
19

Hasil Wawancara Dengan Kepala Sekolah SMA AL AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG, Pada
hari Selasa, Tanggal 22 November 2016, Pukul 09.00- 13.00 WIB
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cenderung hasil kerjanya pun akan maksimal dan sebaliknya guru yang motivasinya
rendah, maka hasil kerjanya pun tidak akan maksimal.

D. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada pada latar belakang masalah di atas, maka dapat
diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut :
1. Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah melaksanakan
kinerjanya dengan baik.
2. Kepala Sekolah di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah melaksanakan
peran sebagai motivator dengan baik.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepala Sekolah sebagai motivator dalam
mengelola kinerja Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.

E. Perumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja
Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung ?
2. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi kepala sekolah
sebagai motivator di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung?
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F. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. bagaimana peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja
guru PAI di PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian motivasi
kepala sekolah terhadap Guru PAI di PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung

G. Manfaat penelitian
1. Bagi Kepala Sekolah
Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kepala sekolah
dalam memberikan motivasi dan mengelola kinerja guru PAI di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung
Dari penelitian yang penulis lakukan ini, guru PAI dapat menarik kesimpulan
bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi.
2. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti sebagai hasil
pengamatan langsung khususnya terkait dengan peran kepala sekolah sebagai
motivator dalam mengelola kinerja guru PAI
3. Bagi Sekolah
hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bahan
pertimbangan dan sumber data guna perbaikan, pengembangan dan
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peningkatan dalam dunia pendidikan khususnya dalam mengelola kinerja guru
PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
4. Bagi Pembaca
berguna sebagai sebuah informasi dan bahan masukan bagi perumusan konsep
tentang peran kepala sekolah sebagai motivator kan kinerja guru dalam upaya
pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
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BAB II
KAJIAN TEORI

A. Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator
1. Pengertian Kepala Sekolah
Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”. Kata
kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau
lembaga. Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga dimana
menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara singkat Kepala Sekolah
dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima
dan memberi pelajaran
Menurut Wahjosumidjo dalam bukunya kepemimpinan kepala sekolah,
menyebutkan bahwa: “Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru
yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses
belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang member
pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.1
Sedangkan

menurut

Mulyasa

dalam

bukunya

Manajemen

Dan

Kepemimpinan Kepala Sekolah mengatakan bahwa: “kepala sekolah merupakan

1

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
2003), Cet.4, h.83
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pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar
kepemimpinan yang kuat”. 2
Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya
kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan
banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya:

             
              
 
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka
bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al
Baqarah : 30). 3

2. Tugas Kepala Sekolah Sebagai EMASLIME
Kepala Sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator,
manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator (EMASLIM).
Semua itu harus dipahami oleh kepala sekolah, dan yang lebih penting adalah
bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan dan menjadikan hal tersebut
dalam bentuk tindakan nyata di sekolah. Pelaksanaan peran, fungsi dan tugas
2

Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2009), h. 36
3
Al-` Aliyy, Al-qur`an dan terjemahannya, ( Bandung: Diponegoro, 2014), h. 6
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tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena saling terkait dan saling
mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi seorang kepala sekolah
professional.
a. Kepala sekolah sebagai educator (pendidik), kepala sekolah harus
senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan
oleh para guru. Dalam hal ini factor pengalaman akan sangat
mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam hal
mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap
pelaksanaan tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, menjadi wakil
kepala sekolah, atau menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sangat
mempengaruhi

kemampuan

kepala

sekolah

dalam

melaksanakan

pekerjaannya. Kepala sekolah juga harus memiliki strategi yang tepat
untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya.
b. Kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah harus memeiliki strategi
yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama
atau kooperatif, member kesempatan kepada para tenaga kependidikan
untuk meningkatakan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh
tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program
sekolah.
c. Kepala sekolah sebagai administrator, memiki hubungan yang sangat erat
dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat
pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah.
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Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk
mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan
prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi
keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efesien
agar dapat menunjang produktifitas sekolah.
d. Kepala sekolah sebagai supervisor, tugas kepala sekolah sebagai
supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga
kependidikan. Sergiovani dan starrat menyatakan bahwa “supervision is a
process designed to help teacher and supervisior leam more about their
practice; to better able to use their knowledge ang.skills to better serve
parents and schools; and to make the school a more effective learning
community”. Kutipan tersebut menunjukan bahwa supervise merupakan
suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan
supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah .
e. Kepala sekolah sebagai Leader, harus mampu memberikan petunjuk dan
pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka
komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Menurut Wahjosumijo
mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki
karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman
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dan pengetahuan professional, serta pengetahuan administrasi dan
pengawasan.4
f. Kepala sekolah sebagai innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi
yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan,
mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan
teladan

kepada

seluruh

tenaga

kependidikan

disekolah,

danmenegmbangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala
sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan
pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional dan
objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable dan fleksibel.
g. Kepala sekolah sebagai Motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi
yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan
dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya.5
h. Kepala sekolah sebagai Enterpreneur (Wirausahawan), Selaku marketing
kepala sekolah dituntut mempunyai kecakapan dan kemampuan membaca
peluang, kemampuan membangun jaringan pergaulan yang luas,
mempunyai kemampuan mengambil resiko dan mampu mempromosikan
keunggulan sekolah.

4
5

ibid. h. 110
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007),

cet. 7, h. 98-120
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3. Kepala Sekolah Sebagai Motivator
Terdapat delapan tugas kepala sekolah yang harus dikuasai sebagai kepala
sekolah yang professional, salah satunya adalah memotivasi tenaga kependidikan
agar dapat melakukan tugasnya dengan baik di bidangnya masing-masing.
Dan menurut Wahjosumidjo hal-hal yang dapat di lakukan oleh kepala
sekolah dalam memotivasi Guru PAI adalah kepala sekolah memberikan contoh
kedisiplinan, memberikan contoh teladan yang baik, kepala sekolah melakukan
kunjungan kelas, membimbing dan menliti perangkat pembelajaran, mengawasi
penggunaan waktu belajar, menegur dan meningkatkan guru yang kurang disiplin,
memberikan motivasi sesuai kebutuhan, memberikan reward sesuai prestasi kerja,
menyediakan kebutuhan guru dalam proses belajar-mengajar, kepala sekolah
mengevaluasi pelaksanaan pendidikan.6 motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui :
pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan,
penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui
pengembangan pusat sumber belajar (PSB).
Pengaturan Lingkungan Fisik, lingkungan yang kondusif akan
menumbuhkan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. oleh
karena itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan motivasi tenaga
kependidikan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. Pengaturan
lingkungan fisik tersebut antara lain mencakup ruang kerja yang kondusif, ruang

6

Wahjosumidjo. Op. cit, h. 125
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belajar, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, bengkel, serta mengatur
lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan.
Pengaturan Suasana Kerja, seperti halnya iklim fisik, suasana kerja
yang tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para tenaga
kependidikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu menciptakan hubungan
kerja yang harmonis dengan para tenaga kependidikan, serta menciptakan
lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan.
Disiplin,

disiplin

dimaksudkan

bahwa

dalam

meningkatkan

profesionalisme tenaga kependidikan disekolah kepala sekolah harus beruasaha
menanamkan disiplin kepada semua bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan
dapat tercapai tujuan secara efektif dan efesien, serta dapat meningkatkan
produktifitas sekolah.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam
membina disiplin para tenaga kependidikan adalah (1) membantu tenaga
kependidikan dalam mengembangkan pola prilakunya; (2) membantu para tenaga
kependidikan dalam membangkitkan standar perilakunya; dan (3) melaksanakan
semua aturan yang telah disepakati bersama.
Dorongan, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dipengaruhi oleh
berbagai factor, baik factor yang datang dari dalam maupun yang datang dari
lingkungan. dari berbagai factor tersebut, motivasi merupakan suatu factor yang
cukup dominan dan dapat menggerakan factor-faktor lain kearah efektifitas kerja.
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Penghargaan,

penghargaan

(rewards)

ini

sangat

penting

untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan, dan untuk mengurangi
kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan ini para tenaga
kependidikan dapat dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya
secara positif dan produktif. Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan
prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga mereka meiliki peluang
untuk meraihnya. Kepala sekolah harus berusaha menggunakan penghargaan ini
secara tepat, efektif, dan efesien, untuk menghindari dampak negative yang bisa
ditimbulkannya.7

B. Motivasi
1. Pengertian Motivasi
Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia motivasi secara etimologis
diartikan sebagai alasan dan dorongan.8 Kata “motif”, diartikan sebagai daya
upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. bahkan motif
dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). berawal dari kata
“motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya peenggerak yang telah

7

Ibid
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembanagn Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan ( Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h.491
8
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menjadi aktif. motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan
untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/mendesak.
Menurut Mathis Dan Jackson (2006) mengatakan bahwa: “motivasi
merupakan hasrat didalam seseorang menyebabkan seseorang tersebut melakukan
suatu tindakan. seseorang melakukan tindakan untuk sesuatu hal dalam mencapai
tujuan”.9
Menurut Mc. Donald, Motivasi adalah “perubahan energy dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan”.10
Allah SWT berfiman tentang motivasi :
         
Artinya :“karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. ( Asy-Syarh:
5-6). 11

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini, terkandung tiga elemen
penting, diantaranya:
a. Motivasi Dimulai dengan Suatu Perubahan Tenaga dalam Diri Seseorang,
Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap
individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa
perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada
organisme manusia. Karena menyangkut perubahan energi manusia
(walaupun motivasi itu muncul dalam diri manusia), penampakannya akan
menyangkut kegiatan fisik manusia.
9

Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 312
Sardiman A.M., Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2011), h. 73
10

11

Al-` Aliyy, Op. Cit, h. 478
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b.

Motivasi itu Ditandai oleh Dorongan Afektif, Motivasi ditandai dengan
munculnya, rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan
dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat
menentukan tingkah laku manusia.
c. Motivasi Ditandai oleh Reaksi-reaksi Mencapai Tujuan, Motivasi akan
dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya
merupakan respons dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul
dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong
oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan.12
Dengan ke tiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu
sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu
perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan bergayut
(bersangkut paut) dengan persolan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi,
untuk kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena
adanya tujuan, kebutuhan atau keinginan.13

2. Teori Motivasi
a. Teori Maslow ( Teori Hierarki )
Maslow Merupakan Tokoh Yang Mencetuskan Teori Hierarki
Kebutuhan, Bahwa Hierarki Kebutuhan Sesungguhnya Dapat Digunakan
Untuk

Mendeteksi

Motivasi

Manusia.

Menurut

Ahli

Jiwa

Maslow,Dijelaskan Bahwa Dalam Motivasi Itu Ada Suatu Hierarki

12
13

Sardiman A.M., Op. Cit. 74
ibid
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Maksudnya Motivasi Itu Ada Tingkatan-Tingkatannya, Yakni Dari Bawah
Ke Atas.14
Dalam Hal Ini Ada Beberapa Teori Tentang Motivasi Yang Selalu
Berhubungan Dengan Social Kebutuhan, Yaitu:
1) Kebutuhan fisiologis (Physiological needs) , seperti lapar, haus,
kebutuhan untuk istirahat, dan sebagainya;
2) kebutuhan akan keamanan (Safety needs), yakni rasa aman, bebas dari
rasa takut dan kecemasan;
3) Kebutuhan akan sosial (Social needs): kasih, rasa diterima dalam
suatu masyarakat atau golongan (keluarga, sekolah, kelompok);
4) Kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri (Self-Actualization), yakni
mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang
pengetahuan, social, pembentukan pribadi.
5) Kebutuhan Penghargaan (Esteem needs), Maslow mengemukan bahwa
setelah memenuhi kebutuhan Fisiologis, Keamanan dan Sosial, orang
tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan
percaya diri serta dihargai oleh setiap orang.15
b. Teori Herzberg (teori dua factor)
Teori Motivasi Herzbergs : menurut teori ini motivasi yang ideal
adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan
keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Menurutnya
ada dua factor penting yang mempengaruhi produktivitas kerja seseorang,
yakni factor pemeliharaan dan faktor motivator.16
1) Faktor pemeliharaan: yang menghubungkan dengan hakikat pekerja
yang ingin memperoleh ketenangan badaniah. Dalam bekerja
kebutuhan dapat disamakan dengan kebutuhan akan gaji, kepastian
14

Enco Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Kosep, Strategi, Dan Implementasi
(Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), h. 121
15
Sardiman A.M, op. cit, h. 80
16
Suhendra dan Murdiyah Hayati, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Lembaga
Penelian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006), h. 95

28

pekerja dan supervise yang baik. Jadi faktor-faktor ini bukanlah
sebagai motivator, akan tetapi merupakan keharusan bagi perusahaan.
2) Faktor-faktor motivasi: faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor
motivasi yang menyangkut kebutuhan psikologi yang berhubungan
dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara langsung berkitan
dengan pekerjaan, misalkan ruangan yang nyaman, penempatan kerja
yang sesuai dan lainnya.
c. Teori Mc Celland ( teori kebutuhan berprestasi)
Mc Celland mengetengahkan teori motivasi yang berhubungan erat
dengan teori belajar. Mc Celland berpendapat bahwa banyak kebutuhan
yang diperoleh dari kebudayaan. Tiga dari kebutuhan Mc Celland ialah :
1) Kebutuhan akan prestasi (need of achievement). Motivasi berprestasi
ialah dorongan dari dalam diri untuk mengatasi segala tantangan dan
hambatan dalam upaya mencapai tujuan.
2) Kebutuhan akan afiliasi (need of affilition). Motivasi afiliasi ialah
dorongan untuk berhubungan dengan orang lain atau dorongan untuk
memiliki sahabat sebanyak-banyaknya.
3) Kebutuhan akan kekuasaan (need of power). Motivasi berkuasa ialah
dorongan untuk memengaruhi orang lain agar tunduk kepada
kehendaknya.17
d. Teori McGregor ( teori X da Y )
Teori yang dikembangkannya dikenal dengan teori X dan teori Y.
Teori ini beranggapan bahwa menejer terori X memandang para pekerja
sebagai pemalas yang tidak dapat diperbaiki. Sedangkan manajer teori Y
memandang bekerja harus seimbang dengan istirahat dan bermain, dan
bahwa pada orang orang pada dasarnya cenderung untuk bekerja keras dan
melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan demikian teori ini menjelaskan

17

Husaini Usman, Manajemen : Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta : Bumi

Aksara, 2010), cet. 2, h, 264
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bahwa seorang manajer itu mengayomi akan dengan jelas memengaruhi
cara mereka menangani dan memotivasi bawahan.18
3. Fungsi Motivasi
Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapain
prestasi. seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Maka
sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi :
a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energy. motivasi dalam hal ini merupakan motor
penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.
b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.19
4. Macam-Macam Motivasi
berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai
sudut pandang. dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu
sangat bervariasi.
a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya menurut Arden N. Frandsen
1) motif-motif bawaan
yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak
lahir, jadi motivasi ini ada tanpa dipelajari. motif ini seringkali disebut
motif yang disyaratkan secara biologis. Maka Arden N. Frandsen
member istilah jenis ini motif physiological drives.
2) motif-motif yang dipelajari
maksudnya motif yang timbul karena dipelajari. motif ini seringkali
disebut dengan motif yang diisyaratkan secara social. Frandsen
mengistilahkan dengan affiliative needs.
18
19

Sardiman A.M, op. cit, h. 80
Ibid. h. 85
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3) cognitive motives
motif ini menunjuk pada gejala intrinsic, yakni menyangkut kepuasan
individual.
4) self-expression
penampilan diri adalah sebagian dari perilaku manusia . untuk ini
memang diperlukan kreativitas, penuh imajinasi. jadi dalam hal ini
seseorang memiliki keinginan untuk aktualisasi diri.
5) self-enhancement
melalui aktualisasi diri dan pengembangan kompetensi akan
meningkatkan kemajuan diri seseorang.
b. motivasi jasmaniah dan rohaniah
ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua
jenis yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. yang termasuk
motivasi jasmani seperti misalnya : reflex, insting otomatis, nafsu.
Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.
c. motivasi intrinsic dan ekstrinsik
1) motivasi intrinsik
yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang
menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar,
karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk
melakukan sesuatu.
2) motivasi ekstrinsik
motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya
adanya perangsang dari luar.20
C. Kinerja Guru PAI
1. Pengertian Kinerja
Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar “kerja”
yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti kerja.21
kinerja berasal dari kata job performance/actual permance (prestasi kerja). Jadi
menurut bahasa kinerja diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk

20
21

WIB

Sardiman, op.cit, h. 86
Wikipedia Bahasa Indonesia, Kinerja. http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja. 19-01-17, 13.25
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keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilan kinerja juga ditentukan
dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. Keberhasilan
kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang.22 Dalam kamus bahasa
Indonesia, kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi diperlihatkan,
kemampuan kerja. Kinerja (performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai
seseorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan ( job requerment ). 23
Menurut Husaini Usman, kinerja adalah produk yang dihasilkan oleh seorang
pegawai dalam satuan waktu yang telah ditentukan dengan criteria tertentu pula.
Produknya dapat berupa layanan jada dan barang. Satuan waktu yang ditentukan
bisa satu tahun, dua tahun, bahkan lima tahun atau lebih.24
Seperti yang telah di firmankan oleh Allah SWT tentang Surah yang berkaitan
dengan kinerja sebagai berikut :

          
      
Artinya : “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu
kerjakan”. ( At-Taubah:105)25

22

Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Bandung: Rosda
Karya, 2000), h. 67
23
Wilson Bangun, op.cit, h.231
24
Husaini usman, op. cit, h. 489.
25
Al-` Aliyy, Op. Cit, h. 162
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2. Pengertian Guru
Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru
umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.26
Menurut UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan tentang
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan menengah.27
Kemudian menurut Sardiman “guru adalah salah satu komponen manusiawi
dalam proses belajar mengajar yang turut berperan dalam usaha pembentukan
sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan.28
Guru adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan
secara sadar terhadap perkembangan kepribadian, akhlak moral dan kemampuan
peserta didik baik itu dari aspek jasmani maupun rohaninya agar ia mampu hidup
mandiri dan dapat memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan sebagai individu
dan juga sebagai makhluk sosial.
Menurut Syaiful Bahri Djamarah Guru adalah orang yang memberikan ilmu
pengetahuan kepada anak didik. guru dalam pandangan masyarakat adalah orang
yang

melaksanakan

pendidikan

ditempat-tempat

tertentu,

tidak

mesti

26

Wikipedia Bahasa Indonesia, Guru. http://id.wikipedia.org/wiki.Guru. 19-01-17 Jam 13.30
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Sinar Grafika, UU Guru dan Dosen, (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2010 ), h. 9
Sardiman, Op. cit, h. 57
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dipendidikan formal, tetapi juga bisa dimasjid, surau/mushola, dirumah dan
sebagainya.29
3. Pengertian Guru PAI
Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk
menyiapkan peserta didik yang memiliki kepribadian yang dilandasi keimanan
dan ketaqwaan terhadap Allah SWT serta tertanamnya nilai nilai akhlak yang
mulia dan berbudi pekerti kokoh yang tercermin dalam sikap dan perilaku seharihari. Yang dimaksud Pendidikan Agama Islam dalam penelitian ini adalah
Pendidikan yang berlandaskan pada aqidah dan norma-norma keislaman yang
bertujuan membentuk karakter yang berakhlak mulia dan mampu menjadi suri
tauladan.
Jadi yang dimaksud dengan pengertian guru agama islam, adalah seorang
pendidik yang mengajarkan ajaran islam dan membimbing anak didik kearah
pencapaian kedewasaan serta membentuk kepribadian muslim yang berakhlak,
sehingga terjadi keseimbangan kebahagiaan di dunia danakhirat. Dengan
demikian seorang guru agama islam adalah merupakanfigure seorang pemimpin
yang mana disetiap perkataan atau perbuatannyaakan menjadi panutan bagi anak
didik, maka disamping sebagai profesiseorang guru agama hendaklah menjaga
kewibawaannya agar jangansampai seorang guru agama melakukan hal-hal yang
bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.

29

Syaiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka
Cipta 2010), h. 33
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D. Peran Dan Tugas Guru PAI
1. Peran Guru PAI
Peran guru PAI tidak ada perbedaan yang cukup segnifikan melihat kontek
perannya adalah sama-sama menghadapi obyek yaitu siswa. Pelaksanaan proses
belajar mengajar (PBM) menuntut adanya berbagai peran untuk senantiasa aktif
dan aktivitas interaksi belajar mengajar dengan siswanya. peran guru dipandang
strategis dalam usaha mencapai keberhasilan proses belajar mengajar apabila guru
mau menempatkan dan menjadikan posisi tersebut sebagai pekerjaan profesional.
Dengan demikian, guru akan disanjung, diagungkan dan dikagumi, karena
perannya yang sangat penting diarahkan ke arah yang dinamis yaitu menjadi pola
relasi antara guru dan lingkungannya, terutama siswanya. Maka peran Guru dapat
dibagi sebagai berikut:
a. Informatory, sebagai pelaksana cara mengajar informative, laboratorium,
studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik mauoun umum.
b. Organisator, Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop,
jadwal pelajaran dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan
dengan kegiatan belajar-mengajar.
c. Motivator, Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan serta
reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan
swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas), sehingga akan terjadi
dinamika dalam proses belajar mengajar. peranan Guru sebagai motivator
ini sangat penting dalam interaksi belajar-mengajar, karena menyangkut
esensi pekerjaan mendidik yang menumbuhkan kemahiran social,
menyangkut performance dalam arti personalisasi dan sosialisasi diri.
d. Pengarah/Director, Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan
mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicitacitakan.
e. Inisiator, Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-idedalam proses belajar.
f. Transmitter, Dalam kegiatan belajar guru juga akan bertindak selaku
penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan.

35

g. Fasilitator, Guru dalam hal ini kan memberikan fasilitas atau kemudahan
dalam proses belajar-mengajar. Misalnya dengan menciptakan suasana
kegiatan belajar yang sedemikian rupa, serasi dengan perkembangan siswa,
sehingga interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif.
h. Mediator, Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam
kegiatan belajar siswa.
i. Evaluator, Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik
dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya.30

2. Faktor- Faktor Yang mempengaruhi kinerja Guru
Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan
(ability) dan faktor motivasi (motivation).
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Dengan demikian ada dua hal yang

dapat mempengaruhi pencapaian kinerja seseorang termaksud guru.
Pertama, pada faktor kemampuan. Guru harus ditempatkan pada pekerjaan
yang sesuai dengan bidangnya, dalam artian ditempatkan pada pekerjaan yang
sesuai dengan keahliannya. Karena ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang
diharapkan. Misalnya guru yang ahli pada bidang matematika, maka sebaiknya
guru tersebut mengajar matematika bukan mengajar pelajaran agama atau yang
lainnya. Bila hal itu terjadi tentunya akan berpengaruh pada hasil kinerja guru
tersebut.
Kedua, pada faktor motivasi. Motivasi bisa berasal dari intern dan ekstern.
Dari intern yaitu guru harus mempunyai motivasi atau semangat mengajar yang
kuat yang timbul dari hati nurani bukan hanya mengejar gaji yang dihasilkan dari
profesinya. Dan dari ektern yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin harus terus

30
31

Sardiman A. M, Op. cit, h. 143-146
Anwar Prabu Mangkunegara, Op. Cit, h. 67
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memperhatikan motivasi guru sebagaimana perannya sebagai motivator. Bila guru
mempunyai motivasi yang lemah baik dari intern atau ekstern, maka hal tersebut
akan mempengaruhi kinerja guru karena guru akan kurang bersungguh-sungguh
dalam mencapai tujuan.
3. Tugas Guru PAI
Ahmad Tafsir membagi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru antara lain
adalah:
a. Wajib mengemukakan pembawaan yang ada pada anak dengan berbagai
cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan
sebagainya.
b. Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang baik
dan menekankan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.
c. Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara
memperkenalkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara
memperkenalkan berbagai keahlian, keterampilan, agar anak didik
memilikinya dengan cepat.
d. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah
perkembangan anak didik berjalan dengan baik.
e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik melalui
kesulitan dalam mengembangkan potensinya.32

32

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1994), h. 79
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA AL AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
yang beralamatkan di Jl. M. Nur I Sepang Jaya Labuhan Ratu Bandar Lampung, Telp.
(0721)774107

Kode Pos 35141. Waktu pelaksanaan penelitian ini, berlangsung

selama satu bulan di mulai pada awal februari sampai dengan akhir februari 2017.
dengan perkiraan biaya penelitian sebesar Rp. 50.000,-

B. Metodologi Penelitian
Metode Penelitian adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan
pengetahuan yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah
tertentu. Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil
penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang
diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam
melaksanakan penelitian. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian kualitatif.
C. Sumber data penelitian
Dalam penelitian mengenai peran kepala sekolah sebagai motivator dalam
meningkatkan kinerja guru PAI di SMA AL AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG ini,
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sumber datanya yaitu : Kepala sekolah, 3 Orang Guru PAI yang ada di SMA AL
AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG.
D. Teknik pengumpulan Data
Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar
tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data di
lapangan dengan mempergunakan alat pengumpul data yang sudah disediakan secara
tertulis ataupun tanpa alat yang hanya akan merupakan angan-angan tentang sesuatu
hal yang akan dicari di lapangan.1
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.2 Untuk
mendapatkan data yang akurat dan sesuai dalam penelitian ini, maka penulis
memerlukan beberapa teknik, adapun ternik tersebut adalah:
1. Observasi (Pengamatan)
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sismatik gejala-gejala yang diteliti.3 Sedangkan
observasi yang dilakukan adalah observasi langsung dimana peneliti mengamati
objek yang diteliti tanpa melalui perantara apapun.
Pengumpulan data dengan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat
melihat langsung kondisi yang ada pada SMA AL AZHAR 3 Bandar Lampung,
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1

Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 2011),

2

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: ALVABETA, 2013), h. 308
Ibid, h.70

3
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yaitu melihat bagaimana kepala sekolah berperan sebagai motivator dalam
meningkatkan kinerja guru PAI.
2. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.4
menurut Wiratna Sujarweni mengatakan bahwa wawancara adalah salah
satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini harus
dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail.5
Sedangkan menurut Joko Subagyo wawancara adalah salah satu metode
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan
langsung antara interview (s) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan
secara lisan.6
Dalam penelitian ini pewawancara menggunkan jenis wawancara bebas
terpimpin, sebab dalam wawancara menggunakan alat ( pedoman wawancara)
yang berisi garis besar yang akan dipertanyakan. Wawancara dilakukan secara
mendalam bersama Kepala Sekolah dan Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar

4

Cholid Narbuko, Dkk, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2010),h. 83
Wiratna Sujarweni, Metodologi penelitian, ( Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2014), h. 75
6
Joko Subagyo, Op. Cit, h. 39
5
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Lampung. Sedangkan teknik interviewnya didahului dengan angket dan
dilanjutkan dengan wawancara di lapangan.
3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.7 Teknik
ini dilakukan untuk mengumpulkan data tertulis seperti sejarah singkat, visi dan
misi, letak geografis sekolah, Jumlah guru dan siswa, sarana dan prasarana,
rekapitulasi penilaian kinerja guru tahun 2013-2014, dan data-data lain yang dapat
dipergunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian ini.
E. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunkan teknik
triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan
mengecek kembali informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.
Teknik trianggulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh
dari kepala sekolah, guru, dan karyawan. Teknik triangulasi metode dilakukan dengan
cara membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat
menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah
ada.

7

Sugiono, Op. cit, h. 329
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah tahap terpenting dan menentukan dalam sebuah
penelitian setelah data terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data kemudian
diolah dan dianalisis dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan kebenarankebenaran yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam
penelitian. Setelah data diperoleh dari lokasi penelitian dan sudah terkumpul, maka
langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut. Penelitian ini
bersifat deskriptif, jadi data yang diperoleh adalah jenis data kualitatif.
Setelah data terkumpul maka langkah penulis selanjutnya adalah menganalisa
data-data yang di peroleh dalam pelaksanaan penelitian dan harus di olah sedemikian
rupa sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan.
Analisis dalam penelitian dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung
dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara,
peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai aktivitas
dalam analisis data yaitu :
1. Data Reduction (Reduksi data), merupakan proses berfikir sientesif yang
memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
Sedangkan mereduksi data merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang dicari.
2. Data display (penyajian data), penyajian data dapat dilakukan dalam uraian
singkat. Bagan, hubungan antar katagori, flowhart dan sejenisnya. Penyajian
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data yang dilakukan oleh penulis yaitu data-data yang diperoleh di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung.
3. Conclusion

drawing/verification,

merupakana

kesimpulan

awal

yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya.8
Setelah data terkumpul kemudian penulis mengganalisa untuk mendapatkan
kesimpulan yang di gunakan sebagai bahan bukti terhadap keberadaan hipotesis yang
penulis ajukan. Adapun untuk menganalisa data terebut penulis menggunkana metode
induktif yang bertitik tolak dari fakta yang bersifat khusus untuk di tarik kesimpulan
yang bersifat umum.
Peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, konfigurasi-konfigurasi yang
mungkin penjelasan akan sebab akibat dan sebagainya, kesimpulan harus senantiasa
di uji selama penelitian berlangsung dalam hal ini di laksanakan dengan cara
penambahan data baru setelah data di olah sedemikian rupa lankah-langkah yang
telah di tempuh oleh penulis, maka langkah selanjutnya menarik kesimpulan
menggunakan metode induktif.

8

Ibid, h. 337-345
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Profil SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
1. Sejarah Berdirinya
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung berdiri pada tahun 1992 dengan SK
SK Izin Pendirian Sekolah No. 612/I.12.B1/U/1994 pada Tgl.26 Januari 1994,
dengan Akreditasi A. SK. Terakhir Akreditasi No. Ma.001319 Tanggal 29
November 2008. Yang NPSN/NSS 10807039/302126001038.Dan beralamatkan di
Jl. M.Nur I Sepang Jaya Labuhan Ratu Bandar Lampung, Telp. (0721)774107
Kode Pos 35141.1
Adapun kepala madrasah yang pernah menjabat di SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung antara lain :
a.

Sudarto, SE, S.Pd dari tahun 1992 sampai dengan 1999

b.

Drs. Hi. Zaidi Arifin dari tahun 1999 sampai dengan 2002

c.

Drs. Tukimin, M.Pd dari tahun 2002 samapi dengan 2004

d.

Dra. Aisyah dari tahun 2004 sampai dengan 2008

e.

Drs. Hi. Ma’arifuddin, Mz, M.Pd.I dari tahun 2008 sampai sekarang

1

Dokumentasi, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 20 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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2. Letak Geografis
Lokasi SMA AL AZHAR 3 Bandar Lampung terletak di jalan M. Nur
1 Sepang Jaya Way Halim bandar lampung dengan luas 1.800

.

3. Visi dan Misi
a. Visi
“ Mewujudkan Sekolah Islami yang Disiplin, Berkualitas dan Terpercaya "
b. Misi
1) Membangun lingkungan belajar yang berkualitas dan memiliki
keunggulan dalam pendidikan umum dan keislaman.
2) Menciptakan nuansa pembelajaran yang Islami, efektif, kreatif dan
menyenangkan.
3) Meningkatkan pendalaman Al Qur’an, sholat dan nilai-nilai keimanan,
keagamaan dengan berbagai sajian kegiatan.
4) Mewujudkan kualitas keberhasilan siswa berakhlakul karimah dan
berdaya saing tinggi.
5) Menyelenggarakan pola pembelajaran yang professional.
6) Mensinergikan dan menyegarkan budaya disiplin diri, guru dan siswa.
7) Menyalakan pijar berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mempunyai
konstribusi terhadap tumbuhnya kedisiplinan di kalangan pelajar.
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4. Kultur Sekolah
a. 30 menit sebelum proses belajar-mengajar dimulai ( pukul 06.00-07.00
WIB ) Kepala sekolah, Seluruh Wakil kepala sekolah, Seluruh Guru, dan
Staff Tata Usaha wajib bersalam-salaman untuk menyambut siswa-siswi
masuk ke sekolah
b. Setelah selesai bersalam-salaman, seluruh siswa dan siswi serta guru di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung wajib melaksanakan tadarusan
bersama. Bagi siswa diruang kelasnya masing-masing dan untuk guru
diruangan khusus yang disediakan sekolah.
c. Seluruh warga sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf dan juga siswa di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung wajib melaksanakan 5 S yaitu senyum,
salam, sapa, sopan dan santun terhadap orang tua (wali murid), maupun
terhadap tamu yang berkunjung kesekolah.
d. Hidup bersih (lingkungan sekolah bebas sampah). Seluruh warga sekolah
baik itu kepala sekolah, guru, staf dan juga siswa di SMPN 131 Jakarta
Selatan wajib membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan dan
wajib menjaga kebersihan sekolah. Upaya sekolahdalam hal ini yaitu
kepala sekolah telah menyediakan tempat sampah pada setiap sudut
sekolah, juga pada tiap kelas dan ruangan tertentu seperti kantor.
e. Infaq setiap hari jumat. Tiap masing-masing kelas dimintakan infaq
seikhlasnya tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian hasil infaq tersebut
diumumkan setiap setiap selesai infaq. Uang infaq tersebut akan digunakan
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untuk pemeliharaan musholah, dan kegiatan keagamaan. Hal ini diharapkan
dapat meningkatkan rasa peduli terhadap sesama.
f. Sholat dzuhur berjamaah Untuk siswi/siswa dilaksanakan di masjid dekat
sekolah.2
5. Data tenaga pendidik dan kependidikan
Untuk menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran perlu didukung tenaga
pengajaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan sekolah. SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung memiliki jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sesuai
dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam standar, hal ini dibuktikan dengan
jumlah tenaga pendidik yang cukup untuk menangani peserta didik yang
mengalami kesulitan belajar. Berikut ini adalah data jumlah tenaga pendidik dan
kependidikan yang di sajikan dalam tabel 1.1
Tabel 1.1
Data pendidik dan kependidikan
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
No

Nama

1

Drs. Hi. Ma'arifuddin. Mz,
M.Pd.I

2

Eko Setia Budi, S. Pd

3

Sri Astuti, SE

4

Rohamah, S.Pd

5

Agung Safitri, S.Pd

2

NIK

Pendidikan

19680317 199407 1 032

S2 IAIN

19891229 201607 1 362

S.1. STKIP

19790815 200201 2 119

S1 Darma Jaya

19790702 200907 2 223

S1 UNILA

19810818 200801 2 198

S1 UNM
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6

Dra. Aisyah

7

Sumono, S.Pd

8

Susilawati, S.Sos

9

Zuraida, S.Pd

10

Roudatul Jannah, SP

11

Susarti, S.Pd

12

Selamet Kamso, M.Pd

13

Paridah, S.Pd

14

Rina Mediasari, S.Pd, M.Si

15

Iis Widaningsih, S.Pd

16

Nurhayati, S.Pd

17

Hj. Titien Idayantie, SH

18

Lida, S.Pd

19

Mad Berawi, S. Pd

20

Septi Kamelia, S.Pd

21

Ali Imron, S. Kom

22

Tri Nuri Hartini, S. Si, M. Pd

23

M. Arif Rahman, S.S

24

Rahmah Isnaini, S.S

25

Hermansyah Yuldar, S.Kom

26

Karnadi Irawan A.Md

27

Dewi Isnaini, S. Pd

28

Marbi Nurwahyudi, S.Sos.I

19631023 200001 2 123

S1 UMS

19720515 200001 1 124

S1 UNILA

19690910 200107 2 172

S1 UNILA

19690201 200107 2 174

S1 UM

19740923 200207 2 175

S1 UNILA

19680822 200801 2 196

S1 STKIP PGRI

19670910 200807 1 208

S2 UNILA

19641220 200907 2 221

S1 STKIP PGRI

19780504 201007 2 237

S1 UNSRI

19810112 201007 2 244

S1 UNILA

19800616 201007 2 246

S1 UNILA

19650918 200907 2 222

S1 UNSRI

19750801 201007 2 238

S1 UNILA

19780804 200801 1 197

S1 STKIP PGRI

19800907 201007 2 247

S1 UNILA

19800812 200607 1 158

S1 STMIK

19810103 201007 2 239

S2 UNILA

19820703 200801 1 199

S1 Teknokrat

19850422 200910 2 216

S1 Teknokrat

19851203 200907 1 225

S1. Komputer

19841007 201207 1 285

D.3. KOMPUTER

19890501 201601 2 360

S.1. STKIP

19830306 201601 1 361

S.I. UIN S.
KALIJAGA
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YOGYA
29

Mulyani, S.Pd

30

Surahmi, S.Pd

31

Luzy Ervina, S.T.P

32

Suji Sunarni, S.Pd. I

33

Rahmattulloh,S.Pd.I

34

Vera Maya Sari, S. Pd

35

Tri Paryanti, S. Si

36

Andum Basuki, SE

37

Ice Rosina Sari, S. Pd

38

Humaidatus Salafiyah, S.Sos.I

39

Beni Antoni, S. Pd. I

40

Rosmawati, S. Pd

41

Nanik Oktaviana, S. Pd

42

Dila Afdila, S. Pd

43

Eliza Afriana, S. Pd

44

Sarah Dhiba Rangkuti, S. Pd

45

Selvina, S. Pd

46

Saeful Alfiansah, S. Pd

47

Kosmalinda, S. Pd

48

Yahya, S. Pd.I

49

Desi Amalia, S. Pd

50

Aida Wulandari, S. Pd

-

S1 UNILA

-

S1 Bhs. Ind /D. IV

-

S1 Pertanian/D. IV

-

S1 IAIN

-

S1 IAIN

-

S.1. UNILA

-

S.1. UNILA

-

S.1. UNISEM

-

S.1. UNILA

-

S.1. INKAFA

-

S.1. IAIN B. Arab

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNILA

-

S.1. STKIP

-

S.1. STKIP

-

S.1. IAIN

-

S. 1. UNILA

-

S. 1. UNY

49

51

Sutrisno Agus Setiadhi, S. Pd

52

Siska Oktarina, S. Pd

53
54

Eka Najati.B, SS, S.Pd
Putut Wisnu Kurniawan,
M.Pd

55

Khoirunnisa, S.Pd

56

Metral Hamijaya, S.Pd.I

57

Astari S.Pd

58

Bunga Naria S. Pd

59

Gita Shervina, S.Pd

60

Indra Bangsawan, S.Pd.I

61

Ery Nurma Jaya, S.Pd

62

Desrika Redi Sanjaya, S.Pd

63

Wilman Arif Budi Wijaya, SE

64

Iyan Supiyan AZ.

65

Darmala Sari

66

Jumari

67

Aris Hermawan YN, S. Kom

68

Heri Kusdiyanto, S.T

69

Alviaturohmah, A.Md. Kep

70

Elfitriani, S.TP

71

Resi Juni Astuti, A.Md

-

S. 1. UNILA

-

S.1. STKIP

-

S.1.
TEKNOKRAT+ST
KIP

-

S2. UNS

-

S.1 IAIN

-

S.1 IAIN

-

S.1 Unila

-

S.1 IAIN

-

S.1 Unila

-

S.1 IAIN

-

S.1 Unila

-

S.1 Unila

-

S.1 Ganesha

19660506 200307 1 137

SMA

19800517 200101 2 070

SMA

19670809 199001 1 001

SMA

19850510 200607 1 158

S1 STMIK

19810910 201007 1 248

S1

19890420 201001 2 253

D.1. Kes

19780824 201307 2 300

S.1 UNILA

198820316 201007 2
249

DCC
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72

M. Fajar Sidiq, S.Pd.I

73

Andi Kurnia

74

Panca Maulana

75

Sastra Wihadi

76

Ferri Adi Sinulingga

77
78
79
80

-

IAIN

19820920 200907 1 224

SMA

19820129 201001 1 255

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

-

SMA

Supeni
Andri Kurniawan
Muhimin
M. Nafis

81

Yalius / Uni Marmailis

82

Agus Setiawan

6. Data Jumlah Siswa
Tabel 1.2
Data jumlah siswa Tahun ajaran 2016/2017
SMA Al-azhar 3 Bandar lampung
NO

KLS

1

2

1
2
3
4
5
6

X
IPA 1
X
IPA 2
X
IPA 3
X
IPA 4
X
IPA 5
X
IPA 6

L
3

AWAL
P
JML
4
5

KELUAR
L P JML
6 7
8

MASUK
L P JML
9 10
11

AKHIR
L
P
JML
12
13
14

1

19

25

44

18

25

43

20

24

44

20

24

44

18

26

44

18

26

44

16

27

43

17

27

44

16

27

43

16

27

43

18

25

43

18

25

43

1

1

1

JML
15

262

51

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

X
IPS 1
X
IPS 2
X
IPS 3
Jml
XI
IPA 1
XI
IPA 2
XI
IPA 3
XI
IPA 4
XI
IPA 5
XI
IPA 6
XI
IPS 1
XI
IPS 2
XI
IPS 3
Jml
XII
IPA 1
XII
IPA 2
XII
IPA 3
XII
IPA 4
XII
IPA 5
XII
IPA 6
XII
IPS 1
XII
IPS 2
XII
IPS 3
Jml
Jml

21

16

37

21

16

37

17

17

34

17

17

34

16
160

16
203

32
363

17
163

16
203

33
366

7

30

37

7

30

37

22

20

42

22

20

42

15

22

37

16

22

38

16

25

41

16

25

41

21

20

41

21

20

41

18

23

41

18

23

41

16

26

42

16

26

42

22

20

42

22

20

42

17
154

26
212

43
366

17
155

26
212

43
367

0

40

40

0

40

40

19

25

44

19

25

44

18

25

43

18

25

43

18

25

43

18

24

42

19

24

43

19

24

43

13

29

42

13

29

42

10

28

38

10

28

38

24

18

42

24

18

42

28
149

14
228

42
377

0

0

1

0

0

0

28
149

14
227

42
376

463

643

1106

0

0

1

4

0

4

467

642

1109

0

0

0

1
3

0

1

0

0

1

0

1

1
3

1

0

1

1

104

366

240

127

367

254

122

376
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7. Data Sarana dan Prasarana
Table 1.3
Data prasarana tahun ajaran 2017/2018
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bangunan Fisik
Gedung
Tanah
Bangunan
Ruang Kepala Sekolah
Ruang Guru
Ruang TU
Ruang Belajar
Lab. Komputer
Lab. IPA
Lab. Bahasa
Ruang Perpustakaan
Ruang Keterampilan
Ruang BK/BP
Ruang Pramuka
Ruang UKS
Ruang Rohis
Ruang OSIS
Gudang
Ruang Kantin
Lab Bersama

Permanen/Semi

Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen
Permanen

Jumlah
1.526 M2
1.800 M2
3 bangunan
1 Ruang
2 Ruang
1 Ruang
27 Ruang

1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
1 Ruang
8 Ruang
1 Ruang
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Table 1.4
Data sarana tahun ajaran 2017/2018
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Sarana
Jumlah No
Sarana
AC
78
51 Mesin fotocopy
Al Quran
170
52 Meja guru
Bantal
6
53 Meja siswa
Banner
15
54 Meja Kantor
Banner Kaligrafi
25
55 Meja ngaji
Baskom
1
56 Meja komputer
Bedana
33
57 Modem
Bingkai Kaligrafi
16
58 Mading
Dispenser
12
59 Mukena
DVD eksternal
1
60 Monitor tabung
DVD combo
1
61 Papan nama guru
Dokumen
129
62 Papan keterangan
CCTV
60
63 Pemadam kebakaran
Ember
15
64 Pembatas sholat
Etalase
14
65 Printer
Finger Print
1
66 Pilala
Galon
17
67 Pintu Kayu
Gambar gubernur
37
68 Pintu kaca
Gambar Presiden
37
69 Poster
Gambar wakil gubernur
37
70 Rak bedana
Gambar wakil presiden
37
71 Rak sepatu
Gambar wali kota
37
72 Sajadah
Gambar wakil wali kota
37
73 Speaker
Gamolan
9
74 Seprai
Gayung
24
75 Speddy jaringan
Hordeng
5 set
76 Swicth hub 8 port
Jam dinding
12
77 Swicth hub 24 port
Kabel VGA
30
78 Salon warless
Kaligrafi
17
79 Sound system
Sound system
Kasur
5
80 amplifier
Karpet
7
81 Terminal
Kipas angin
7
82 Timbangan
Pengukur Tinggi
Kotak Sampah
23
83 badan

Jumlah
1
60
704
13
7
26
1
3
8
2
3
3
6
2
13
85
40
21
9
1
2
12
39
5
3
2
2
1
1 set
2 set
13
2
1

54

34

Kursi guru

35
36
38
39
40

42
43
44
45
46
47

Kursi siswa
Kursi stainless tamu
Kursi Jati
Kursi rotan
Kursi lipat
Kursi siswa di lab
computer
kursi baca di
perpustakaan
Keranjang minum
PC/ Personal Computer
Lampu
Lemari
Laptop

48
49
50

41

27

84
85
86
87
88
89

Telepon
DVR CCTV +
remoter
Tempat tidur uks
Trypot MIC
Stabilizer
White board

1109
23
2 set
1 set
46

3
11
5
1
1
31

46

90

Yasin

10

28
2
52
58
31
4

91
92
93
94
95
96

3
4
1
2
1
43

Triport LCD

30

97

LCD projector
Papan Nama/ Akrilik

30
18

98
99

Werless school ID
Werless SMA
Internet Ceria
Tangga Aluminium
UPS
Kursi Lab bersama
Meja Lab bersama
Permanen
Laptop Lenovo Lab
bersama
Kotak alat

3 set
45
1

B. Penyajian Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan metode observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Wawancara disusun berdasarkan pada pokok materi
penelitian yaitu “Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator dalam Mengelola Kinerja
Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Wawancara dilakukan kepada
kepala sekolah, dan 3 Guru PAI.
Setelah didapat data hasil wawancara, observasi dan studi dokumen maka hasil
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :
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1. Peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja Guru PAI
Secara teoritis, peran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengelola
kinerja Guru PAI adalah sebagai berikut:
a. Memberikan contoh tentang kedisiplinan
b. Memberikan contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian dan
perbuatan
c. Kunjungan kelas untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran
d. Membimbing dan meneliti perangkat pembelajaran
e. Mengawasi penggunaan waktu mengajar
f. Menegur dan mengingatkan guru yang kurang disiplin
g. Mengadakan pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan dan
mengevaluasi pelaksanaan pendidikan3
Mengacu pada pendapat di atas, berdasarkan data lapangan (Wawancara,
observasi dan dokumentasi) Kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
telah menjalankan peranya sebagai motivator dalam mengelola kinerja guru PAI
yaitu sebagai berikut:
1) Memberi contoh tentang kedisiplinan waktu
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran kepala sekolah SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam mengelola kinerja Guru PAI adalah memberi
contoh yang baik tentang kedisiplinan waktu sebagai berikut :
“memberikan contoh tentang kediplinan waktu kepada Guru, karyawan,
bahkan murid adalah salah satu bentuk motivasi yang menurut saya harus
dilakukuan. karena disiplin waktu sangat penting dalam melakukan sebuah
pekerjaan”.4
3

Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah:Tinjauan Teoritik dan Permasalahanya,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. h. 125
4

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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Hasil wawancara tersebut di atas diperkuat dengan wawancara Dua Guru
PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang menyatakan:
“Kepala sekolah selalu memeberi contoh yang baik tentang kedisiplinan
waktu kepada guru dan peserta didik, hal ini dilakukan oleh kepala sekolah karena
merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan peranan
sebagai kepala sekolah dalam mengelola kinerja Guru, tidak hanya guru PAI tetapi
seluruh Guru yang ada di SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung. Apa yang dilakukan
oleh kepala sekolah ini berdampak terhadap kedisiplinan belajar guru dan peserta
didik”5
Hal ini terlihat dan diperkuat dari hasil observasi dan dokumentasi yang
tercantum pada Lampiran Gambar 1.6 dan gambar 1.7 pada saat masuk sekolah
yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu pukul 07.15 WIB. Kepala sekolah sebagai
pimpinan pendidikan memberikan contoh dengan telah berada di sekolah pada
pukul 06.00 WIB untuk menyambut siswa-siswi datang kesekolah begitu juga
pada saat pulang sekolah yaitu pukul 13.30 kepala sekolah selalu memberi contoh
dengan belum pulang apabila waktunya belum tiba, kecuali apabila ada unsurunsur sekolah seperti rapat dan lain sebagainya.6
Dari hasil wawancara, observasi , dan dokumentasi yang peniliti lakukan
dapat dikaitkan bahwa kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah
memberikan contoh tentang kedisiplinan waktu dengan baik terbukti dari hasil
wawancara dengan dua Guru PAI di atas dan dari hasil dokumentasi finger print
yang terdapat di lampiran.
5

Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
6
Observasi, Oktober-Desember 2016
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2) Memberi contoh teladan yang baik dalam hal ucapan. Pakaian dan perbuatan
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa peranan Kepala
sekolah dalam mengelola kinerja guru PAI adalah memberi contoh teladan yang
baik dalam ucapan pakaian dan perbuatan sebagai keterangan berikut:
“Kepala sekolah memiliki peran dan tanggung jawab moral yang tinggi
seluruh anggota sekolah baik guru, staf maupun peserta didik, oleh karena itu saya
sebagai kepala sekolah selalu memberi contoh yang baik kepada mereka seperti
dalam hal ucapan dan perbuatan saya akan berusaha untuk selalu santun dan benar
dalam berucap dan berbuat, begitu juga memberi contoh dalam hal pengunaan
pakaian, bahwa penggunaan pakaian yang benar dan akan selalu saya berikan
contoh kepada semua anggota sekolah adalah berpakaian selalu bersih, rapi dan
sesuai dengan ketetepan yang telah diatur oleh pemerintah dalam menggunakan
pakaian berseragam”.7
Hal itu juga di perkuat dari hasil wawancara dengan bapak Rahmatullah salah
satu Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sebagai berikut:
“Menurut saya kepala sekolah telah memberikan contoh teladan yang baik,
kepada seluruh Guru, tidak hanya itu tetapi menjadi teladan yang baik juga untuk
siswa-siswinya”.8
Dan diperkuat juga dari hasil wawancara dengan Bapak Yahya, S.Pd.I salah
satu Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung sebagai berikut:
“Kepala Sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung selalu memberikan
contoh berpakaian, ucapan dan perbuatan yang harus di ikuti oleh seluruh aparatur
sekolah dan seluruh siswa, memang tidak tercantum dalam peraturan tertulis,
namun peraturan ini harus tetap diikuti dan dijalankan”.9
7

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
8
Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
9
Hasil Wawancara Dengan Bpk.Yahya, S.Pd.I, Guru mata pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung, 28 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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Dari hasil wawancara di atas diperkuat juga dengan hasil observasi dan
dokumentasi yang terdapat pada Gambar 1.8 pada lampiran yang menunjukan
bahwa pakaian yang di gunakan oleh kepala sekolah telah sesuai dengan peraturan
sekolah dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.10
Hasil wawancara, Observasi, Dan Dokumentasi diatas sesuai bahwa peran
kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam mengelola kinerja Guru
PAI adalah memberi contoh teladan yang baik dalam ucapan, pakaian.Hal ini
terlihat khususnya dalam pakaian Kepala sekolah selalu berpakaian seragam sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3) Kunjungan kelas untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa peran
kepemimpinan kapala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam
mengelola kinerja guru PAI adalah melakukan kunjungan kelas untuk mengewasi
secara langsung pelaksanaan proses belajar mengajar, sebagaimana keterangan di
bawah ini:
“Dalam rangka menjalankan peran kepala sekolah sebagai motivator, saya
selalu melakukan kunjungan ke masing-masing kelas untuk mengawasi secara
langsung pelaksanaan proses belajar mengajar pada saat jam pelajaran
berlangsung. Hal ini agar memotivasi para guru terutama guru PAI untuk
senantiasa aktif mengajar di dalam kelas dan merasa di pantau dan dimonitoring
oleh pimpinan begitu juga untuk mengecek lansung kondisi sarana dan prasarana
pendidikan yang ada, agar mendapatkan masukan langsung dari guru dan peserta

10

Observasi dan Dokumentasi, 02 Mei 2017, Pukul. 09.00-11.00 WIB
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didik tentang kondisi sarana dan prasarana yang ada untuk diadakan perbaikan di
masa yang akan datang”.11
Hasil wawancara tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan salah
satu guru PAI di sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang menyatakan
bahwa:
“Dalam rangka mengelola kinerja guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung, Kepala sekolah selalu melakukan kunjungan Kelas pada saat saya
mengajar, hal ini memberikan manfaat yang besar bagi saya pribadi dan khususnya
guru yang lain dalam hal peningkatan pembelajaran di kelas dan dapat
menyampaikan masukan dan pendapat Kepala sekolah dalam rangka peningkatan
belajar anak”.12
Dari hasil wawancara kepala sekolah dan di perkuat dengan wawancara
Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung bahwasannya kepala sekolah selalu
melakukan kunjungan kelas baik itu untuk mengawasi proses belajar mengajar
yang di lakukan oleh guru juga mengawasi dan meninjau kembali fasilitas-fasilitas
yang ada di setiap ruang kelas.

4) Membimbing dalam perumusan perangkat pembelajaran
Berdasarkan hasil Wawancara diperoleh keterangan bahwa peran kepala
sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam mengelola kinerja guru PAI

11

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
12

Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I, Guru mata pelajaran PAI, SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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adalah membimbing dalam perumusan perangkat pembelajaran, hal ini
sebagaimana pernyataan dibawah ini:
“Mengingat begitu pentingnya perangkat pembelajaran dalam proses
belajar mengajar, saya sebagai kepala sekolah setiap tahun khususnya setiap awal
semester selalu membimbing dan memberi petunjuk tentang bagaimana cara
merumuskan dan membuat berbagai perangkat pembelajaran seperti Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, program tahunan, program semester,
program bulanan, program mingguan perumusahan alokasi waktu pembelajaran,
perumusan dalam menetapkan kreteria ketuntasan minimal (KKM) bahkan sampai
dengan analilis ulangan harian, analisis ulangan tengah semester, analisis ulangan
semester dan lalin sebagainya.Tidak hanya itu seluruh guru juga diharuskan
mengikuti pelatihan-pelatihan yang menyangkut dengan kegiatan belajar mengajar
guna meningkatkan kinerja guru itu sendiri.”13
pernyataan di atas di perkuat dengan wawancara yang di lakukan oleh
penulis dengan Bapak Yahya, S.Pd.I dan Bapak Rahmatullah, S.Pd.I Guru PAI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung berikut ini:
“Kepala sekolah selalu melakukan kunjungan kelas guna meninjau kembali
perangkat pembelajaran seperti RPP dan Silabus yang digunakan dalam proses
penyampaian materi dan tak jarang memberikan motivasi yang membangun”.14
Dari hasil wawancara kepala sekolah dan di perkuat dengan wawancara
Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung bahwasannya kepala sekolah selalu
melakukan kunjungan kelas baik itu untuk mengawasi proses belajar mengajar
yang di lakukan oleh guru juga mengawasi perangkat pembelajaran baik itu RPP
dan Silabus yang di gunakan Guru PAI dalam proses belajar mengajar.

13

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 2 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
14
Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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5) Mengawasai penggunaan waktu belajar
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa peran kepala
sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam mengelola kinerja guru PAI
adalah mengawasi penggunaan waktu belajar, sebagaimana keterangan dibawah
ini:
“saya selalu melakukan pengawasan ke masing-masing kelas untuk
mengawasi penggunaan waktu mengajar.Hal ini agar memotivasi para guru untuk
senantiasa aktif mengajar di dalam kelas dan merasa di pantau dan dimonitoring
oleh pemimpin sehingga para guru dan peserta didik senantiasa termotivasi dalam
melakukan aktivitas pembelajaran di kelas.”15
Dari pernyataan di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan
peneliti dengan dua Guru PAI bapak Rahmatullah, S.Pd.I dan Bapak Yahya S.Pd.I
sebagai berikut:
“Selama saya mengajar bapak kepala sekolah selalu mengawasi dalam
penggunaan waktu belajar, terkadang kalau kepala sekolah tidak mengawasi
waktu belajar mengajar yang saya lakukan, itu berarti beliau sedang ada keperluan
yang tidak bisa di tunda.Namun selama saya mengajar kepala sekolah selalu
melakukan pengawasan waktu belajar dengan teratur”.16
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan
bahwa kepala sekolah telah melakukan pengawasan waktu belajar dengan teratur
ini di maksudkan agar penggunaan waktu belajar Guru dan siswa dapat terkontrol
dengan baik dan terstruktur dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak
sekolah.
15

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
16
Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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6) Menegur dan mengingatkan guru yang kurang disiplin
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa peran kepala
sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam mengelola kinerja guru PAI
adalah mengawasi penggunaan waktu belajar, sebagaimana keterangan dibawah
ini:
“ jika ada guru yang kurang disiplin dan kurang mematuhi peraturan yang
telah ditetapkan di sekolah, maka langkah yang akan saya lakukan pada guru yang
bersangkutan adalah memanggil guru tersebut dan membicarakan permasalahan
tersebut secara pribadi dan memberikan saran serta motivasi kepada guru yang
kurang disiplin tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama tanpa
diketahui oleh guru yang lain.Hal ini bertujuan agar tidak terjadi konfik antara
guru yang satu dengan guru yang lainnya dan tidak terjadinya kecemburuan
social.”17
Hal ini sejalan dengan wawancara kepada bapak Rahmatullah, S.Pd.I dan
Yahya, S. Pd.I, salah satu guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang
menyatakan bahwa:
“Kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung benar-benar disiplin
dalam penggunaan waktu belajar dan dapat dijadikan contoh oleh guru maupun
peserta didik apabila terdapat guru yang kurang disiplin kepala sekolah akan
menegur dan mengingatkan agar tidak mengulangi lagi karena akan berdampak
terhadap kedisiplinan peserta didik.Hal ini dikarenakan guru adalah contoh anak
murid sehingga apabila guru terbiasa terlambat maka di contoh juga oleh murid.”18
7) Mengadakan pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan dan
mengevaluasi pelaksanaan pendidikan

17

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
18
Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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Berdasarkan hasil wawancara di peroleh keterangan bahwa peran kepala
sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja guru PAI adalah mengadakan
pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pendidikan hal ini tergambar dari ketertangan di bawah ini:
“Dalam Upaya meningkatkan pemahaman guru tentang dunia pendidikan
dan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja guru terutama guru PAI
dalam proses belajar mengajar. Saya sebagai kepala sekolah selalu mengadakan
rapat dan pertemuan dengan para guru dan staf untuk membahas berbagai hal yang
berkenaan dengan proses belajar mengajar. Rapat biasanya diadakan pada waktu
awal masuk sekolah baik disemester pertama maupun disemester kedua untuk
membahas berbasgai persiapan dalam proses belajar khususnya dalam hal
bimbingan dalam membuat perangkat pembelajaran dan memberi informasi
berkenaan dengan dunia pendidikan yang di butuhkan oleh guru begitu juga
dilakukan pada akhir semester untuk melakukan evaluasi kinerja guru dalam
pelaksanaan pembelajran dan hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu
dibahas.”19
Dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah,S.Pd.I
dan Bapak Yahya,S.Pd.I dua Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
sebagai berikut:
“Biasanya setiap awal bulan kepala sekolah selalu mengadakan rapat
bulanan untuk memeberitahukan segala sesuatu tentang informasi yang berkaitan
dengan pendidikan baik itu tentang adanya seminar pendidikan yang bermanfaat
untuk para guru ataupun sekedar memberikan motivasi dan mengevaluasi kinerja
guru”.20

19

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
20
Hasil Wawancara dengan Bpk. Rahmattulloh,S.Pd.I dan Bpk. Yahya, S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI, SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, 27 April 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
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2. Kinerja Guru PAI
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh tentang keadaan kinerja guru PAI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yaitu:
a. Merancang RPP
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh keterangan tentang
Guru PAI merancang RPP sebagai berikut:
“dalam proses mengajar tentunya semua guru terlebih dahulu menyiapkan
RPP dan silabus, ini berguna sebagai petunjuk materi apa yang akan di gunakan
guru dalam menyampaikan materinya di kelas. Dan saya sebagai kepala sekolah
juga ikut mengawasi penggunaan RPP dan silabus yang akan di pakai oleh semua
guru di sekolah”.21

Menurut Bapak Rahmattulloh, S.Pd.I dan Bapak Yahya,S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menjelaskan bahwa:
“sebelum proses belajar mengajar di mulai, salah satu hal yang harus
dipersiapkan oleh seorang guru adalah RPP dan Silabus materi yang akan
diajarkan kepada siswa/siswi. RPP dan Silabus sangat diperlukan dalam proses
belajar mengajar karena sebagai pedoman atau petunjuk materi pelajaran.”22
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikaitkan dengan hasil
Observasi dan dokumentasi pada gambar 1.9 dan gambar 1.10 yang terdapat di
lampiran yang peneliti lakukan bahwasannya Guru PAI telah menggunakan dan
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merancang RPP silabus dalam proses belajar mengajar yang dilakukan serta
menggunakannya dengan baik.23
b. Menguasai Bahan ajar
Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung yang mengatakan bahwa:
“Guru adalah penyampai ilmu yang sangat berpengaruh dalam proses
belajar mengajar di kelas, maka dari itu guru harus mampu menguasai bahan ajar
atau materi yang akan di gunakannya di kelas karena kepandaian seorang murid
tergantung pada cara guru menyampaikan materi”.24
Bapak Yahya, S.Pd.I, Guru mata pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung mengatakan bahwa:
“Seorang guru mata pelajaran apapun itu harus mampu menguasai bahan
ajar yang akan disampaikan kepada muridnya, karena pemahaman seorang murid
tergantung pada cara penyampaian materi seorang guru. tidak hanya itu guru juga
harus mampu menjawab semua pertanyaan yang di sampaikan oleh
muridnya.Maka dari itu guru harus menguasai materi yang akan diajarkannya.”25
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah,S.Pd.I, Guru mata pelajaran
PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengatakan bahwa:
“menguasai bahan yang akan di ajarkan kepada murid adalah salah satu
komponen yang harus dimiliki oleh guru, terutama guru PAI karena guru PAI
tidak hanya mengajarkan materi tentang duniawi tetapi juga tentang akhirat. Maka
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dari itu saya sangat berusaha menguasai materi yang akan saya sampaikan kepada
murid saya”.26
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dua guru PAI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung di atas dapat di kaitkan bahwa seorang guru
harus dapat menguasai bahan ajar yang akan di gunakan untuk proses belajar
mengajar dan Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung telah menguasai
bahan ajar dengan baik.
c. Mengelola dan menggunakan metode Pembelajaran
metode pelajaran adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak
monoton.Metode

di

dalam

kegiatan

pembelajaran

dapat

menghilangkan

kebosanan, meningkatkan minat dan keinggintahuan siswa. Dari definisi di atas,
bisa di tarik kesimpulan bahwa metode gaya mengajar adalah pengubahan tingkah
laku, sikap dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan
mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi
terhadap pelajaranya.
Tujuan membuat metode dalam proses belajar mengajar, menurut guru PAI
di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung adalah untuk meningkatkan dan memelihara
perhatian siswa terhadap relevansi terhadap proses belajar mengajar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang metode dan
menggunakan metode pembelajaran sebagai berikut:
26
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“Menggunakan metode dalam pembelajaran adalah bentuk upaya dan
usaha yang dilakukan oleh guru untuk menarik siswa agar terus memperhatikan
guru dalam menyampaikan materi di kelas.Dan saya rasa guru PAI di SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung telah menggunakan metodenya masing-masing dalam
proses penyampaian materi”.27
Menurut Bapak Rahmattulloh, S.Pd.I dan Bapak Yahya,S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengatakan bahwa:
“Dalam Proses Belajar mengajar, perhatian siswa terhadap materi pelajaran
yang diberikan guru merupakan masalah yang sangat penting, karena dengan
perhatian tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang akan
dicapai. Tujuan tersebut akan tercapai apabila setiap siswa mencapai kepuasan
terhadap materi yang diberikan dalam suatu pertemuan di kelas.Sedangkan metode
yang saya gunakan dalam penyampaian materi adalah dengan menjelaskan terlebih
dahulu materi tersebut kemudian mulai memberi pertanyaan guna mengulang
kembali materi yang telah disampaikan, bagi siswa yang mampu menjelaskan
kembali materi yang telah disampaikan akan mendapatkan point atau nilai
tambahan, hal ini bertujuan untuk melatih konsentrasi siswa dalam memperhatikan
palajaran yang saya sampaikan.Kemudia metode kedua yang saya gunakan adalah
penyampaian materi diselingi candaan atau games, ini bertujuan agar siswa tidak
mudah mengantuk dan bosan selama proses belajar mengajar berlangsung.”28
d. Mengelola kelas
Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila
terjadi gangguan dalam proses pembelajaran terebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung sebagai berikut:
27
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“Kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang
kondusif bagi terjadinya proses pembelajaran ini misalnya menghetikan tingkah
laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan. Memberi ganjaran kepada
peserta didik yang telah melakukan tugasnya dengan baik, atau menetapkan norma
kelompok yang harus di taati bersama”.29
Hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah,S.Pd.I dan Bapak Yahya,
S.Pd.I, Guru mata pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengatakan
bahwa:
“Pengelolaan kelas merupakan persyaratan mutlak bagi terjadinya proses
peambelajran yang efektif degan cara menciptakan situasi yang kondusif. Suatu
kondisi belajar yang kondusif dapat tercapai jika guru mengatur peserta didik dan
sarana pengajaran serta mengendalikanya dalam suasan yang menyenangkan untuk
mencapai tujuan pembelajaran, serta hubungan interpersonal yang baik antara guru
dan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik.”30
e. Menggunakan media sumber pelajaran
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung sebagai berikut:
“SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menurut saya telah menggunakan dan
memfasilitasi media sumber belajar yang cukup memadai, seperti LCD di setiap
ruang kelas, buku-buku pelajaran yang cukup yang terdapat di perpustakaan, serta
computer dan laptop yang telah di sediakan di laboraturium computer yang dapat
siswa-siswi gunakan pada jam pelajaran dan mata pelajaran yang ada”.31
Menurut Bapak Rahmattulloh, S.Pd.I dan Bapak Yahya,S.Pd.I Guru mata
pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung menjelaskan bahwa:
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“Dalam menyampaikan materi kepada siswa seorang guru tidak hanya
dituntut untuk menguasai materi yang akan diajarkan, tetapi juga harus
menggunakan media sumber pelajaran yang akurat serta dapat dipertanggung
jawabkan keabsahannya dan kebenarannya.Media sumber pelajaran yang saya
dapatkan dan dapat digunakan oleh murid-murid saya dapat bersumber dari buku,
majalah,televise, dan juga internet. apapun media yang digunakan asalkan dapat
membuat para murid paham dengan materi yang saya ajarkan, dan tidak
menyimpang dari aturan pelajaran yang digunakan.”32
f. Menilai prestasi siswa
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMA Al-Azhar 3
Bandar Lampung sebagai berikut:
“Setelah proses panjang yang di lalui oleh siswa dalam belajar di kelas
maka tahap terakhir yang akan mereka terima dari hasil belajar mereka adalah
penilaian dari guru mata pelajaran masing-masing.Seorang guru harus
memberikan nilai sesuai dengan kemampuan yang di miliki oleh murid dan sesuai
dengan hasil belajar”.33
Dari hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah,S.Pd.I dan Bapak Yahya,
S.Pd.I, Guru mata pelajaran PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung mengatakan
bahwa:
“Jika proses belajar mengajar telah diikuti dengan baik oleh para murid,
maka hal terakhir yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memberi
penilaian pada siswa sesuai dengan prestasi yang mereka lakukan selama dikelas
dan selama proses belajar mengajar berlangsung. proses penilaian prestasi siswa
ini saya lakukan pada akhir semester, dengan cara mengakumulasikan nilai siswa
selama kurang lebih satu semester berlangsung, dan nilai tersebut tertuang dalam
buku raport yang akan dibagikan kepada orang tua siswa di akhir semester.Hal ini
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bertujuan agar para orang tua siswa juga dapat mengetahui kegiatan dan prestasi
siswa selama disekolah.”34
3. Faktor pendukung
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa faktor pendukung
Peran Kepala Sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja guru PAI di
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung adalah:
Pertama, “Kepala sekolah menumbuhkan motivasi kerja guru dengan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yaitu dengan mengatur lingkungan
kerja fisik yang meliputi ukuran ruang kerja yang sesuai dengan kebutuhan,
penerangan yang cukup, pengendalian tingkat kebisingan yang mana SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung berada dipinggir jalan, menjaga kebersihan tempat kerja
seperti memberi himbauan yang melibatkan partisipasi karyawan, guru dan siswa
untuk selalu menjaga lingkungan sekolah agar tetap rapi dan bersih sehingga
kegiatan belajar mengajar dapat kondusif, serta tersedianya peralatan kerja.
Dengan hal tersebut diharapkan guru akan merasa nyaman ketika bekerja sehingga
guru termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik”.35
Kedua, “Menumbuhkan suasana kerja yang baik dan harmonis. Kepala
sekolah melakukan pendekatan terhadap guru yaitu dengan menumbuhkan rasa
kebersamaan, kekompakaan, dan kerja sama yang baik terhadap guru dengan rasa
kekeluargaan.Kepala sekolah juga menumbuhkan sifat keterbukaan terhadap guru
yaitu dengan bersikap ramah tamah terhadap guru, salam dan sapa terhadap guru
tanpa pandang pangkat. Dengan demikian diharapkan guru tidak merasa takut
karena menganggap kepala sekolah sebagai atasan dengan bawahan, akan tetapi
guru dapat menganggap kepala sekolah sebagai orang yang mempunyai tujuan
yang sama yang kemudian dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama
tersebut.Selain itu untuk menciptakan suasana yang baik dan harmonis kepala
sekolah selalu membiasakan kepada seluruh warga sekolah untuk menanamkan 5S
yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun.Karena ketika kepala sekolah, dewan
guru juga para siswa bertemu mereka tidak sungkan untuk saling menyapa,
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bersalaman dan tidak lupa tersenyum. Hal ini juga dilakukan kepada tamu yang
berkunjung kesekolah seperti kepada peneliti.36
Ketiga, “menanamkan kedisiplinan. Kepala sekolah memotivasi guru
dengan cara menegakkan kedisiplinan yaitu dengan membuat peraturan peraturan
yang wajib dilaksanakan oleh guru.Karena terkadang motivasi itu timbul dari
sebuah paksaan atau peraturan yang mengikat. Dalam menanamkan kedisiplinan
kepada guru, kepala sekolah juga menjadikan dirinya sebagai tauladan bagi guru
yaitu dimulai dari mencontohkan hal kecil seperti disiplin pada waktu masuk
kesekolah. Kepala sekolah selalu datang kesekolah sebelum peserta didik hadir di
sekolah melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan menyapa dan
bersalaman di depan halaman sekolah.Meskipun kepala sekolah mempunyai
kegiatan lain di luar sekolah, kepala sekolah selalu menyempatkan diri untuk hadir
kesekolah sebelum peserta didik hadir.Dengan hal tersebut para guru mengakui
termotivasi untuk selalu datang kesekolah sebelum peserta didik hadir di
sekolah”.37
Keempat, “memberikan penghargaan kepada guru atas dasar prestasi kerja
yang baik. Kepala sekolah memberikan sesuatu pada guru secara perorangan atau
kelompok yang mempunyai kinerja baik atau melakukan suatu keunggulan
dibidang tertentu. Penghargaan tersebut biasanya berupa sertifikat dan kadangkadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang.Contohnya seperti pada
guru bidang PAI kelas X, XI, dan XII yang telah dapat meningkatkan prestasi
belajar siswanya dalam mata pelajaran PAI dengan nilai yang melebihi standar
kelulusan. Dengan hal tersebut kepala sekolah memberikan penghargaan berupa
sertifikat dan uang sebagai penghargaan atas dasar prestasi kerja yang baik.
Kemudian mengumumkan secara resmi prestasi guru tersebut kepada seluruh
warga sekolah dalam kegiatan upacara hari senin.Pemberian penghargaan tersebut
selain untuk memotivasi guru dalam bekerja juga untuk menghargai usaha yang
telah dilakukan oleh guru dalam upaya meningkatkan kinerjanya.Sehingga guru
akan terus berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara
bersungguh-sungguh dalam bekerja”.38
Kelima, “melakukan dorongan secara individual. Kepala sekolah
memotivasi guru secara individual dengan memperhatikan masing-masing guru
kemudian memberikan motivasi sesuai kebutuhan. Bila dirasa ada salah satu guru
36
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yang mulai menurun kinerjanya. Maka kepala sekolah akan memanggil guru
tersebut dan kemudian mengajaknya berdiskusi, menanyakan masalah yang
sedang timbul sehingga guru dapat menceritakan keluh kesahnya kepada kepala
sekolah dan masalah tersebut diharap dapat diatasi dengan mencari solusi
bersama”.39
Keenam, “menyediakan sarana dan prasarana atau sumber belajar yang
memadai.Kepala sekolah berusaha menyediakan kebutuhan guru dalam
menunjang proses belajar mengajar yang efektif. Seperti menyediakan sumber
belajar, media dan alat pembelajaran. Pada sumber belajar kepala sekolah telah
menambah referensi buku, mendatangkan orang yang ahli pada bidang tertentu
sesuai kebutuhan dalam mengajar”.40
4. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil dan wawancara diperoleh data bahwa faktor penghambat
kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja guru PAI adalah:
“ Sebenarnya tidak ada factor penghambat yang berarti dalam proses saya
mengelola kinerja guru terutama guru PAI, saya hanya sebagai motivator dan
penyambung fasilitator dalam proses belajar mengajar yang mereka lakukan,
namun factor penghambat itu sendiri tercipta dari diri guru pribadi masing-masing,
dalam artian malas adalah factor yang paling menghambat dalam proses kinerja
seorang guru.Jadi saya sebagai seorang pemimpin dalam sekolah ini dan bertugas
sebagai motivator untuk selalu mengingatkan dan menegur guru yang kira-kira
sudah mulai menyimpang dari kinerjanya agar kembali bersemangat untuk
melakukan tugasnya sebagai seorang Guru.”41

39

Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
40
Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB
41
Hasil Wawancara dengan Bpk.Drs. H. Ma'arifuddin. Mz, M.Pd.I, Kepala sekolah SMA AlAzhar 3 Bandar Lampung , 02 Mei 2017, Pukul 09.00-11.00 WIB

73

C. Hasil Analisis Data
1.

Berdasarkan indikator peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola
kinerja guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung antara lain:
a. Memberikan contoh tentang kedisipinan
Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses
dari nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.42
Hal ini sangat sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan kepala sekolah, dua guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung di atas yang menyatakan bahwa kepala sekolah telah memberikan
contoh tentang kedisiplinan dengan cara datang ke sekolah lebih awal dari siswasiswi.Ini karena kedisiplinan adalah modal utama dalam meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah.
b. Memberikan contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian, dan
perbuatan
Sebagai pemimpin kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin yang
dapat di contoh perilaku dan tindakannya.Dengan memberikan teladan yang baik
dalam hal ucapan, pakaian, dan perbuatan.43
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Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di atas
menyatakan bahwa kepala sekolah telah memberikan contoh teladan yang baik
dalam hal ucapan, pakaian, dan perbuatan.Hal ini diperkuat dari hasil wawancara
dengan dua guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan hasil
dokumentasi yang terdapat pada gambar 1.8 yang tertela di lampiran.Pemimpin
menjadi transeter di dalam pendidikan, jadi segala sesuatu tindakan dari
pemimpin atau kepala sekolah harus dapat di pertanggung jawabkan.
c. Kunjungan kelas yang dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk mengawasi
pelaksanaan pembelajaran, Guru dalam menguasai bahan ajar, dan

Guru

dalam mengelola kelas
Kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting di dalam
mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran yang mampu
menumbuhkan cara berfikir kritis, kreatif, inovatif, cakap dalam menyelesaikan
masalah.Itulah sebabnya kepala sekolah harus melakukan kunjungan kepas untuk
mengawasi pelaksanaan pembelajaran yang di lakukan oleh guru.44
Dari hasil wawancara kepala sekolah dan di perkuat dengan wawancara
Guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung bahwasannya kepala sekolah
selalu melakukan kunjungan kelas baik itu untuk mengawasi proses belajar
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mengajar yang di lakukan oleh guru juga mengawasi dan meninjau kembali
fasilitas-fasilitas yang ada di setiap ruang kelas.
Kemampuan Guru menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari
proses belajar mengajar, jangan di anggap pelengkap bagi profesi guru. Guru
yang bertaraf professional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan di
ajarkannya.45
melaksanakan atau mengelola kelas merupakan tahan pelaksanaan
program yang telah di buat.Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar
kemampuan yang di tuntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan
menumbuhkan kegiatan siswa dengan rencana yang telah di susun dalam
perencanaan.46
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dua guru PAI
SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung di atas dapat di kaitkan bahwa seorang guru
harus dapat menguasai bahan ajar dan mengelola kelas yang akan di gunakan
untuk proses belajar mengajar dan Guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung telah menguasai bahan ajar dengan baik.
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d. Kepala Sekolah Membimbing dan meneliti perangkat pembelajaran
Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat
berpengaruh, dalam perencanaan pembelajaran kepala sekolah membimbing para
guru untuk menyusun Rencana program pembelajaran dan silabus.47
Hal ini dapat dikaitkan dengan Guru yang Merancang rencana program
pembelajaran,

mengelola

dan

menggunakan

metode

pembelajaran,

dan

menggunakan media sumber pelajaran. Sebelum membuat perencanaan belajar
mengajar, Guru terlebih dahulu harus mengetahui arti dari tujuan perencanaan
tersebut, dan menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat
dalam perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program belajar
mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan
pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran.48
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dikaitkan dengan hasil Observasi
dan dokumentasi pada gambar 1.9 dan gambar 1.10 yang terdapat di lampiran.
Sedangkan Metode di dalam kegiatan pembelajaran dapat menghilangkan
kebosanan, meningkatkan minat dan keinggintahuan siswa. Dari definisi di atas,
bisa di tarik kesimpulan bahwa metode gaya mengajar adalah pengubahan tingkah
laku, sikap dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan
mengatasi kebosanan siswa, sehingga siswa memiliki minat belajar yang tinggi
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terhadap pelajaranya.49 Media sumber pelajaran sangat penting dalam proses
belajar mengajar, karena dengan media guru dapat mengembangkan materi yang
akan di berikan pada siswa.50
Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala sekolah dan dua
guru PAI SMA Al-Azhar 3 Bandar lampung dapat di kaitkan bahwa guru PAI
telah menggunakan media sumber pelajaran seperti LCD, buku, Koran, Majalah,
dan internet dengan baik.Dan bahwasannya kepala sekolah selalu melakukan
kunjungan kelas baik itu untuk mengawasi proses belajar mengajar yang di
lakukan oleh guru juga mengawasi perangkat pembelajaran baik itu RPP dan
Silabus yang di gunakan Guru PAI dalam proses belajar mengajar.
e. Mengawasi penggunaan waktu belajar
Untuk

mengetahui

sejauh

mana

guru

mamapu

melaksanakan

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan dan mengawasi
penggunaan waktu belajar.51
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan
bahwa kepala sekolah telah melakukan pengawasan waktu belajar dengan teratur
ini di maksudkan agar penggunaan waktu belajar Guru dan siswa dapat terkontrol
dengan baik dan terstruktur dengan jadwal yang telah di tentukan oleh pihak
sekolah.

49
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f. Menegur dan mengingatkan guru yang kurang disiplin
Disekolah kedisiplinan adalah faktor utama yang harus di miliki oleh
kepala sekolah, Guru, karyawan, dan Siswa.Kepala sekolah memiki hak untuk
menegur siapapun yang tidak mematuhi peraturan yang telah di buat di sekolah,
karena kepala sekolah adalah pemimpin di sekolah.52
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dengan dua
guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang menyatakan bahwa kepala
sekolah memberikan teguran dan mengingatkan guru yang kurang disiplin serta
memberika motivasi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
g. Mengadakan pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan
epala sekolah adalah sumber dan penyalur informasi pendidikan yang
berkaitan dengan kesejahteraan sekolah dan guru.53 Dan dalam pertemuan ini
kepala sekolah selalu melakukan evaluasi pada setiap hala yang berkaitan dengan
Guru maupun siswa seperti bagaimana cara Guru memberikan penilaian prestasi
yang siswa lakukan selama proses belajar mengajar.Setiap guru harus dapat
melakukan penilaian tentang kemajuan yang di capai para siswa, baik secara
iliminatif-observatif maupun secara structural-objektif. Penilaian secara iluminatifobservatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan
dan kemajuan yang di capai siswa. sedangkan penilaian secara structural-objektif
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berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa di lakukan dalam
rangka penilaian hasil belajar siswa.54
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan dengan dua
guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang menyatakan bahwa kepala
sekolah selalu melakukan rapat awal bulan yang membahas tentang masalah
pendidikan, baik itu keluhan para guru, informasi pelatihan guru dan evaluasi
kinerja guru.

54
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan hasil temuan penelitian di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung dapat ditarik kesimpulan terkait “Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator dalam
mengelola kinerja Guru PAI di SMA Al-Azhar Bandar Lampung” yaitu :
1. Peran Kepala Sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja Gur PAI di SMA
Al-Azhar 3 Bandar Lampung berdasarkan indikator Memberikan contoh tentang
kedisiplinan, Memberikan contoh teladan yang baik dalam hal ucapan, pakaian dan
perbuatan, Kunjungan kelas untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran,
Membimbing dan meneliti perangkat pembelajaran, Mengawasi penggunaan waktu
mengajar, Menegur dan mengingatkan guru yang kurang disiplin, dan Mengadakan
pertemuan untuk memberikan informasi tentang pendidikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pendidikan telah di lakukan dan di laksankan dengan baik oleh kepala
sekolah. dan kinerja guru yang berdasarkan indikator merancang RPP, Menguasai
bahan ajar, meneglola dan menggunakan metode pembelajaran, mengelola kelas,
menggunakan media sumber pelajaran, serta menilai prestasi siswa yang telah
dilakukan dengan baik oleh kedua guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung.
2. Faktor pendukung peran kepala sekolah sebagai motivator dalam mengelola kinerja
guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung berdasarkan wawancara yang di
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lakukan oleh penulis dengan kepala sekolah adalah Pengaturan lingkungan fisik,
Pengaturan suasana kerja, Disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan
penyediaan sumber belajar. Sedangkan faktor penghambat peran kepala sekolah
sebagai motivator dalam mengelola kinerja gur PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar
Lampung adalah rasa malas yang ada pada guru yang harus selalu di beri motivasi
oleh kepala sekolah agar dapat selalu mengerjakan tugasnya dengan baik.
3.

Saran
Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti memberikan

saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk kepala sekolah SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
a. Agar bervariasi lagi dalam memberikan motivasi kepada guru, tentunya sesuai
dengan kebutuhan masing-masing guru, karena masih banyak upaya-upaya yang
dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam memotivasi guru.
b. Tidak lelah untuk selalu memotivasi guru, memberikan semangat dan
mengingatkan guru untuk selalu meningkatkan kinerjanya.
c. Faktor pendukung dalam memotivasi harus dioptimalkan dan untuk faktor-faktor
penghambatnya agar dicari lagi solusi yang terbaiknya. Agar hambatan tersebut
tidak menjadi penghalang lagi dalam memotivasi guru untuk meningkatkan
kinerjanya.
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2. Untuk guru PAI di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung
Agar selalu tetap istiqamah dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik,
mencintai pekerjaan sendiri, meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, meningkatkan
kemauan pada diri untuk selalu giat dalam bekerja dan dapat menghargai upaya yang
telah dilakukan kepala sekolah dalam rangka memotivasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

