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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sentral kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu

pendididkan memegang peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia 

seperti yang tercantum dalam Undang–undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa Standar Nasional Pendidikan 

dijadikan landasan (pedoman) pengembangan satuan pendidikan Standar 

Nasional.  Pendidikan tersebut dimaksudkan sebagai acuan pengembangan satuan 

pendidikan. Setiap madrasah dituntut untuk mewujudkan madrasah yang 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Bahkan sebagian masyarakat sudah 

menginginkan Madrasah Berstandar Internasional. Hal ini mendorong pihak 

madrasah dan unsur pendukung lainnya untuk meningkatkan kinerja dan fasilitas 

yang dimilikinya dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat.  

Dalam penelitian ini penulis akan mengungkap tentang pengaruh 

kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja duru terhadap kinerja guru 

pada MIS Mathla‟ul Anwar  Teluk Betung Bandar Lampung. 

Beberapa definisi tentang kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

1. “Benis mengenai kepemimpinan berkata the prosess by which an agent

induces a. subordinate  to behave in a desired  manner ( proses dengn

mana seorang agen menyebabkan bawahan bertingkah laku  menurut satu

cara tertentu).
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2.  Ordway  Fead dalam bukunya the art of leadership menyatakan 

kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi  orang-orang agar mereka 

mau bekerjasama  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. George R. Terry dalam bukunya principle of manajement berkata : 

kepemimpinan adlah kegiatan mempengaruhi  orang-orang agar mereka  

suka berusaha mencapai  tujuan kelompok. 

4. Howard H Hoyt  dalam bukunya Aspect of Modern  Public 

Administration menyatakan kepemimpinan  adalah seni untuk 

mempengaruhi tingkah laku  manusia, kemampuan untuk memimpin 

orang. 

Dari beberapa definisi di atas diketahui bahwa  pada kepemimpinan itu terdapat 

unsur-unsur  

a. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain  bawahan atau kelompok. 

b. Kemampuan mengarahkan tingkah laku  bawahan atau orang lain . 

     Untuk mecapai tujuan organisasi atau kelompok.
1
 

 “Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan seseorang yang dimiliki 

oleh seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

menggerakkan, mengarahkan dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar 

menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat 

membantu terercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan”.
2
 

                                                           
1
 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,2011) h.57 
              

2
Abdul Azis Wahab,  Anatomi Organisasi Kepemimpinan Pendidikan, 

Alfabeta, Bandung. ( 2008) h. 132  
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Hal  penting yang harus disadari oleh setiap pemimpin/ kepala madrasah 

adalah bahwa  jabatan yang diembannya pada dasarnya merupakan amanah dari 

Allah Swt yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dinyatakan 

dalam Al-„Qur‟an S. Al-Anfal  Ayat 27, Allah Swt berfirman : 

                                

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan 

Rasulnya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS. Al-Anfal Ayat 27)
3

 

 Ayat tersebut mengajarkan bahwa kepala madrasah adalah amanah dari Allah 

Swt yang diberikan kepada  manusia. Sebagai pimpinan kepala madrasah 

mengemban tugas untuk mengatur berbagai urusan di madrasah .Pentingnya 

pemimpin yang  mengatur urusan tersebut sesuai dengan nilai yang dikandung 

dalam  Al-Qur‟an  S. As-Sajdah Allah Swt. Berfirman                                                                                                                             

                                      

      

Artinya :Dia Mengatur urusan dari langit ke bumi ,kemudian urusan itu naik 

kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu. (QS. As-Sajdah :5).
4
 

Ayat  tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. Pengatur (Manajer) alam semesta 

.Keteraturan alam semesta sebagai bukti kebesaran Allah Swt. Dalam mengelola 

                                                           
3
 Departemen Agama RI, (1993) Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah Al-qur‟an, 

Jakarta,Intermasa h. 264 
4
Ibid , h 660 
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alam ini .Namun karena manusia diciptakan Allah Swt. Dijadikan sebagai 

khalifah dimuka bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan 

sebaik-baiknya sebagaimana Allah Swt. Mengatur alam raya. 

Dari sini diketahui bahwa kepala madrasah memiliki peran penting terhadap 

keberhasilan pembinaan madrasah menuju kemandirian dan kemajuan dalam 

mencapai kualitas pendidikan. Kepala madrasah juga sebagai  Seorang pemimpin  

organisasi harus mampu menjalankan sekelompok kegiatan yang telah menjadi 

fungsi dari seorang manajer yang terdiri dari: 

1. Kegiatan Menyusun Perencanaan  (Planing) 

Planing merupakan proses pemikiran dan penentuan secara jelas dari segala 

sesuatu yang akan di jalankan  Dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Planing meliputi keputusan-keputusan diantaranya  tujuan, kebujaksanaan, 

prosedur , program dan metode Serta jadwal pelaksanaan .Plening merupakan 

dasar arah atau pedoman bagi manajermen dalam melaksanakan tugas. 

2. Pengorganisasian ( Organizing) 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses  pengelompokkan kegiatan-

kegiatan , tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang  sehingga tercipta 

kesatuan gerak dalam rangka mencapai tujuan. 

3. Pemberian Motivasi  (Motivating) 

Motivating  adalah  adalah keseluruhan proses pemberian motivasi (dorongan) 

kepada para pegawai agar mereka mau dan suka bekerja sehingga organisasi 

dapat tercapai secara efesien  dan efektif. Motivating merupakan fungsi yang 
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sangat penting karena pelaksanaan fungsi itu berhubungan dengan manusia 

sebagai objek langsung. Para  bawahan mmpunyai semangat yang tinggi 

apabila pimpinan orgnisasi mampumemberikan pemuasan atau kebutuhan 

kepada para bawahan. 

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan atau Conroling bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku 

pelksanaan tugas atau pekerjaan  sesuai dengan rencana  yang telah ditetapkan. 

Pengawasan menyangkut kegiatan membandingkan antara hasil yang nyata 

yang di capai dengan standar yang telah di tetapkan. 

5. Pengambilan Keputusan  (Decision Making) 

Pengambilan keputusan merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam usaha pemecahan suatu masalah (Problem Solving) yang  

sedang di hadapi  kemudian menetapkan berbagai macam alternatif  yang di 

anggap paling tepat untuk di laksanakan.
5
 

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah  secara efektif dan 

efisien, maka memerlukan kepala madrasah yang memiliki kemampuan 

kepemimpinan, perencanaan, dan pandangan yang luas tentang madrasah dan 

pendidikan. Wibawa kepala Madrasah harus ditumbuhkembangkan dengan 

meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan 

hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang konduktif. 

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan sangat 

tergantung pada peran kepemimpinan. Demikian halnya kepemimpinan 

                                                           
5
Torang, Syamsir, Organisasi dan Manajemen  (Alfabeta ,Bandung  2013) 
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memegang peranan sangat sentral dalam dinamika kehidupan organisasi. Sebagai 

pemimpin, kepala madrasah merupakan salah satu faktor penentu yang dapat 

mendorong madrasah  mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui berbagai 

program yang dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu kepala madrasah 

harus memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh 

sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan secara tepat, disamping 

memiliki sikap prakarsa yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tanpa 

kemampuan-kemampuan utama seperti kepemimpinan yang baik, kinerja yang 

baik, komunikasi yang baik, kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah 

yang mungkin timbul dalam proses kegiatan belajar mengajar, kepala madrasah 

akan sulit dalam mensosialisasikan ide, usulan, saran, atau pikiran-pikiran yang 

dimilikinya kepada guru dan karyawan. Oleh karena itu, kepala madrasah yang 

merupakan pemimpin harus bisa menjadi contoh serta mampu mengayomi 

bawahan dan mampu mengendalikan fungsi kepemimpinannya. Untuk 

kepentingan tersebut Wahjosumidjo menyatakan bahwa kepala madrasah 

selayaknya mampu memobilitasi atau memberdayakan semua potensi dan sumber 

daya yang dimiliki, terkait dengan berbagai program, proses, evaluasi, 

pengembangan, kurikulum, pembelajaran di madrasah, pengelolaan tenaga 

kependidikan, sarana prasarana, pelayanan terhadap siswa, hubungan masyarakat, 

sampai pada penciptaan iklim madrasah yang kondusif. Semua ini akan terlaksana 

manakala kepala madrasah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua 

pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di madrash, yaitu untuk bekerja 

dalam mewujudkan tujuan madrasah.  
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 Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif akan mempengaruhi 

partisipasi bawahan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya 

dengan perasaan puas dan dapat bekerja sesuai dengan konteknya, yaitu mampu 

memberikan visi, menciptakan gambaran besar, menetapkan tujuan yang jelas dan 

disetujui bersama, memonitor dan menganalisis prestasi, serta mampu 

mengembangkan prestasi para pengikutnya, yaitu dengan memberikan pengarahan 

dan panduan, melatih dan membimbing serta memberikan umpan balik.  

Setelah melihat uraian di atas, tampak bahwa mutu proses pendidikan di 

madrasah  dipengaruhi oleh sinergisnya proses interaksi antara faktor-faktor dari 

peran kepala madrasah sebagai pemimpin dan manager madrasah, kompetensi 

kepala madrasah, lingkungan madrasah terhadap faktor kinerja guru. Lemahnya 

manajemen atas faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pencapaian tingkat 

mutu pendidikan pada madrasah menjadi kurang optimal diantaranya tampak 

dalam hasil UN para siswa yang rendah dan berdampak pada kualitas SDM yang 

tidak mampu bersaing. Hal ini mewujudkan bahwa guru berperan penting dalam 

proses belajar para siswa dan hasil belajar siswa yang mencerminkan kualitas 

kerja guru dalam mendidik para siswa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya 

profesionalitas guru, kurangnya fasilitas pendidikan, dan manajemen pendidikan 

yang belum efektif dan efisien. Masalah-masalah ini saling berkait menciptakan 

kondisi pendidikan yang kurang kondusif bagi para guru untuk menunjukkan 

kinerjanya sebagai guru profesional dalam proses pendidikan SDM yang bermutu. 

Dalam meningkatkan kinerja guru  selain merencankan program yang baik  

dalam proses pembelajaran, kepala madrasah juga harus mampu memberikan 
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motivasi kepada seluruh guru dan karyawan serta peserta didik dalam rangka 

meningkatkan kualitas dalam lembaga  penidikan . Motivasi merupakan suatu 

kekuatan (Power) atau tenaga (forces) atau daya (energy) atau suatu keadaan yang 

kompleks (a compleks state) dan kesiapsediaan (Preparatory set) dalam diri 

individu (organisme) untuk bergerak (to move, mation, motive) kearah tujuan 

tertentu, baik di sadari maupun tidak disadari. Motivasi tersebut timbul dan 

tumbuh berkembang dengan datang dari dalam diri individu itu sendiri (intrinsik), 

dan datang dari lingkungan (ekstrinsik), Menurut Siagian yang dimaksud  dengan 

motivasi adalah “daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi 

mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau 

keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang menjadi tanggungjawabnya serta menunaikan kewajibannya dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
6
”Selanjutnya Bitel 

berpendapat “motivasi adalah proses yang menyebabakan seseorang berprilaku 

dengan cara tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sangaat  individual 

untuk bertahan hidup, keamanan, perkawinan, kehormatan, pencaharian, 

kekuasaan, pertumbuhan dan rasa harga diri.
7
” 

Dalam proses motivasi, perilaku karyawan untuk memenuhi kebutuhannya 

harus sekaligus mencapai tujuan organisasi. misalnya kebutuhan karyawan 

operatif akan dinaikkan penghasilan akan dipenuhi dengan metode upah insentif 

atau bonus bagi mereka yang memnuhi target produksi tertentu.dengan demikian 

karyawan akan kenaikan penghasilan dan organisasi akan mencapai target yang di 

                                                           
6
 Sondang P.Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasi, (Jakarta, Rineka cipta ), h.138 

7
 L.R. Bittel dan J. Newton, Pedoman bagi Penyelia I, terjemahan Bambang Hartono 

(Jakatra Pustaka Binawan Pressindo, 1996), h .293 
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rencanakan. Sebaliknya jika metode insentif atau bonus tersebut tidak ada, maka 

kebutuhan akan kenaikan penghasilan disalurkan melalui perilaku yang 

menyimpang seperti penyelewengan dan penyalahgunaan. 

Dari uraian di atas dapat dambil suatu pengertian bahwa motivasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dalam suatu tindakan atau 

kegiatan untuk mencapai tujuan diperlukan perubahan energi dalam diri seseorang  

yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan. 

Motivasi memiliki komponen dalam dan luar, ada kaitan yang erat antara motivasi 

dan kebutuhan, serta drive dengan tujuan dan insentif. Sedangkan menurut 

pendapat Kartini Kartono , “Motivasi berasal dari kata motives yang berarti sebab 

alasan dasar, pemikiran dasar, dorongan untuk berbuat atau ide pokok yang selalu 

berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia”.
8
 

Setelah guru dan seluruh karyawan memiliki motivasi untuk meningkatkan kinerja  

maka diharapkan guru memiliki kinerja yang baik untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan  oleh madrasah. 

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas  

maupun kualitas, kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun 

kelompok. Menurut Abdurahman dan Muhidin, “Kinerja pegawai adalah hasil, 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu 

dalam melaksanakan standar kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah 

                                                           
8Kartini Kaartono, Op. Cit h.167 
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ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”
9
.  

“Simamora menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan 

tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang di 

hasilkan baik berupa jumlah maupun kualitasnya.
10

”   

 Kinerja bukan   merupakan    karakteristik    individu,    seperti   bakat   

atau kemampuan, tetapi  merupakan perwujudan dari  bakat atau kemampuan itu   

sendiri. Kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam  bentuk  karya  

nyata.  Kinerja merupakan  hasil kerja  yang  dicapai guru  di sekolah dalam 

rangka mencapai tujuan sekolah. Kine:rja guru nampak  dari  tanggungjawabnya   

dalam menjalankan  amanah, profesi yang diembannya, serta moral yang 

dimilikinya. Hal tersebut akan tercermin dari kepatuhan, komitmen, dan 

loyalitasnya dalam mengembangkan potensi peserta didik serta memajukan 

madrasah. Guru yang memiliki level kinerja tinggi merupakan  guru yang 

memiliki produktivitas kerja sarna dengan/di atas standar yang ditentukan, 

begitupun sebaliknya, guru yang memiliki level kinerja rendah, maka guru 

tersebut merupakan  guru yang tidak produktif. Ada beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Kinerja merupakan suatu kotruksi multidimensi yang 

mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. faktor-faktor yang mepengaruhi 

kinerja antara lain faktor intrinsik guru (personal/individual) atau SDM dan 

ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Secara sederhana 

uraiannya sebagai berikut: 

                                                           
9Abdurrahman dan Muhidin. Panduan Praktis Memahami Penelitian.( 

Bandung:Pustaka Setia 2011).. h. 57 
10

 Simamora ,Henry,Manajemen sumber  Daya Manusia (Yogyakarta  bagian Penerbitan 

STIB YKPN,2000),h.10 
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Faktor personal/ individual (Intrinsik) meliputi unsur pengetahuan, 

ketermpilan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap  individu seperti guru. 

Faktor extrinsik  , meliputi aspek kualitas manajer dan tem leader dalam 

memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada guru.  

Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan, dan 

keeratan anggota tim. 

Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh 

pimpinan madrasah, proses organisasi, kultur organisasi (madrasah). 

Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dari perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 

Ada beberapa indikator kinerja guru dalam meningkatkan kemampuan 

dalam pembelajaran yaitu : 

Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar . 

Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

Penguasaan metode dan strategi mengajar 

Kemampuan Pemberian tugas kepada siswa 

a. kemampuan mengelola kelas 

b. kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.
11 

 

Upaya tersebut diungkap sesuai sebagai motivasi yang diperlukan 

karyawan (guru) untuk menyelesaikan tugas pekerjaanya. Sedangkan 

kondisi eksternalnya adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal 

mendukung produktifitas kerja. Menurut castetter yang dikutip oleh 

Mulyasa mengemukakan “ada empat kriteria kinerja yaitu: 1) karateristik 

                                                           
11

Abd Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual, ( 

Jogjakarta : Ar Ruzz Media, 2010), h. 122 
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individu; 2) proses; 3) hasil; 4) kombinasi antara karateristik individu, 

proses dan hasil”
12.

 

 Pendapat ahli yang lain mengatakan ada beberapa indikator yang dapat 

dilihat  peran kinerja guru dalam meningkatkan kemampuan proses belajar 

mengajar yaitu :  

a. Kemampuan merencanakan proses belajar mengajar meliputi :  

(1) Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan  

(2) Menyesuaikan analisa materi pembelajaran  

(3) Menyusun program semester 

(4) Menyusun program atau pembelajaran 

b. Kemampuan melaksanakan kegiatan  belajar mengajar meliputi :  

(1) Tahap pra instruksional 

(2) Tahap instruksional 

(3) Tahap evaluasi dan tindak lanjut. 

c.  Kemampuan mengevaluasi meliputi : 

(1) Evaluasi normatis 

(2) Evaluasi formatis 

(3) Laporan hasil evaluasi 

(4) Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
13

.  

Menurut E. Mulyasa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana 

yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai 

                                                           
12

  Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT.Remajarosda Karya, 2003),h. 

13 
13

 Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Surabaya: Usaha Nasional,19812),h. 10-19 
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satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan 

dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan komponen 

penting dari KTSP yang pengembangannya harus dilakukan secara profesional. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa RPP merupakan perencanaan jangka pendek 

untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran. Dengan demikian RPP merupakan upaya untuk memperkirakan 

tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu 

dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen pembelajaran, yakni standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau standar, indikator hasil belajar 

dan penilaian. KD berfungsi mengembangkan potensi dasar peserta didik; materi 

dan standar berfungsi memberikan makna terhadap kompetensi dasar; indikator 

hasil belajar berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi 

peserta didik; sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, 

dan menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum 

terbentuk atau tercapai.
14

 

Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan terutama 

yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Kinerja (Performance) 

dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar 

yang berlaku pada masing-masing organisasi dalam hal ini madrasah. 

Madrasah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks 

karena madrasah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang 

                                                           
14 E. Mulyasa. (2003). Menjadi kepala sekolah profesional. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Ofseet 
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satu sama lain saling berkaitan dan saling menetukan.di mana terjadi proses 

belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. 

Demikian halnya dengan MIS Mathla‟ul Anwar  madrasah yang mempunyai 

program sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Di madrasah ini dapat 

dilihat bahwa madrasah ini mempuyai tantangan nyata (kesenjangan kondisi) 

yaitu kondisi pendidikan jangka panjang yaitu selama 4 tahun. Kondisi tantangan 

nyata dimulai dari tahun pelajaran 2012/2013 sampai tahun pelajaran 2015/2016. 

Fenomena yang ada yaitu. Proses pembelajaran masih dilaksanakan secara 

konvensional .Banyak guru yang belum mampu menyusun sendiri perangkat 

pembelajarannya dan juga banyak yang belum mampu menguasai teknologi 

imformasi computer. Dalam pelaksanaan pembelajaran masih ada guru mengajar 

belum menggunakan RPP dan Silabus , tidak mengisi agenda mengajar serta 

penilaian yang kurang efektif  Pegelolaan madrasah masih belum efektif sesuai 

dengan tuntutan pengembangan implementasi manajemen berbasis madrasah 

secara utuh dan benar   

Sebagaimana data yang diperolah melalui prasurvey penelitian tentang 

keadaan   Guru dan Kepala madrasah di MIS Matlaul Anwar Teluk Betung 

Bandarlampung  yang berjumlah 30 Orang , maka diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Besar  Sampel Penelitian 

No Nama Sekolah Jumlah Guru L P 

1 MIS  Mathla‟ul  Anwar  Sinar 

Gading  

12 1 11 

2 MIS Matla.ul Anwar Kotakarang  18 6 12 

 Jumlah 30 7 23 

Ket:  L= Laki-Laki 

         P= Perempuan. 
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Tabel 1.2 Indikator Kinerja  Guru  MIS Mathla’ul Anwar 

No  Jenis perangkat  Grur yang 

membuat  

Perangkat 

Guru yang tidak 

membuat 

perangkat 

Prosentasi 

pelaksanaan 

1 Rpp 18 orang 12 orang  60 % 

2 Silabus 18 orang 12 orang 60 % 

2 Agenda Mengajar 13 orang 17 orang 43,3 % 

3 Buku  Nilai 13 orang 17 orang 43,3 % 

4 Prota/prosem 14 orang  16 orang 36,6 % 

5 KKM 10 orang  20 orang 33,3 % 

6 Analisis penilaian 12  orang 18 orang 40 % 

7 Remedial/pengayaa 10 orang 20 orang 33,3 % 

8 Kemampuan 

menggunakan 

computer 

 6  orang 24 orang 20 % 

 Jumlah   46 % 

Sumber: 
15

  

 

B. Identifikasi Masalah 

 Dengan Memperhatikan uraian pada latar belakang diatas, penulis dapat 

identifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini, yaitu faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru. Baik faktor intrinsik guru (personal/individual) atau 

SDM dan ekstrinsik,  dapat membuat rendahnya kinerja guru, Masalah-masalah 

yang dapat mempengaruhi kinerja guru tersebut  diidentifikasikan sebagai berikut, 

meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, 

motivasi, dan komitmen, kualitas manajer dan tem leader kualitas dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, sistem kerja dan fasilitas 

kerja. 

                                                           
15

 Sumber : Dokumentasi  Supervisi Kepala Madrasah , MIS Mathla‟ul Anwar Sinar Gading dan 

Kotakarang Teluk Batung Bandar Lampung 
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C. Pembatasan Masalah 

Dari hasil Identifikasi masalah yang di uraikan di atas, terdapat berbagai 

penyebab yang mempengaruhi kinerja guru. Agar pembahasan tesis  ini tidak 

terlalu meluas dan agar lebih terarah maka penulis membatasi penelitian ini hanya 

pada “”Pengaruh kepemimpinan  kepala madasah  dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru Di MIS Mathla‟ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung 

.tahun 2016 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka di rumuskan 

masalah  

1. Apakah kepemimpinan kepala madrasah berpengaruh terhadap kinerja 

guru pada MIS Mathla‟ul Anwar  Teluk Betung Bandar Lampung. ? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja  guru pada MIS 

Matl‟ul Anwar  Teluk Betung  Bandar Lampung . ? 

3. Apakah kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi kerja guru secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru pada MIS Mathla‟ul 

Anwar Teluk Betung  Bandar Lampung ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan mengacu pada permasalahan, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah  terhadap kinerja guru pada MIS Mathla‟ul Anwar  Teluk 

Betung  Bandar Lampung . 
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh  motivasi kerja terhadap 

kinerja guru pada MIS Mathla‟ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 

madrasah dan motivasi kerja secara bersama-sama  terhadap kinerja guru 

pada MIS Mathla‟ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung . 

 


