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ABSTRAK

UPAYA KEPALA MADRASAH DALAM PENGELOLAAN
KINERJA GURU DI MTs PESANTREN MODERN NAHDATUL 
ULAMA (NU) TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 
untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 
atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 
yang menerima pelajaran. Sebagai seorang pejabat fungsional maka kepala madrasah
memiliki tugas dan tanggungjawab kepada bawahannya, dalam hal ini adalah guru 
terutama dalam hal pengelolaan kinerja. Kinerja guru merupakan pengetahuan, 
keterampilan atau kemampuan yang diperoleh seseorang untuk dapat melakukan 
sesuatu dengan baik termasuk menyebut perilaku-perilaku kognitif, afektif dan 
prikomotor. Sehubungan dengan hal di atas, penulis mengadakan penelitian terfokus 
pada upaya kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja guru di MTs PEMNU Talang 
Padang Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan pengamatan penulis, di lokasi penelitian 
tersebut terdapat permasalahan yang diindikasikan dari kurangnya kinerja guru dalam 
mengajar.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan obyek penelitian yaitu 
kepala madrasah dan seluruh tenaga pengajar di MTs PEMNU, yang berjumlah 33
orang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk memperoleh data, penulis 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisa 
datanya dilakukan dengan cara kualitatif dan menggunakan metode berpikir induktif. 
Dengan menggunakan metode inilah diharapkan akan tercapai hasil yang diinginkan 
dan menjawab hipotesis yang penulis ajukan. Berdasarkan hasil pengolahan dan 
pembahasan dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa kepala madrasah berupaya 
dalam pengelolaan kinerja guru serta memotivasi atau memberi semangat kepada 
para guru.

Hasil dari penelitian ini kepala madrasah telah melakukan upaya dalam 
pengelolaan kinerja guru di MTs PEMNU Talang Padang dengan cara membimbing 
guru dalam memilih bahan ajar, membimbing guru dalam memilih metode mengajar, 
melakukan rapat dalam pembinaan kurikulum, selalu melakukan kunjungan kelas, 
mengadakan kunjung kelas antar guru, guru diwajibkan untuk menyusun silabus, dan 
melakukan evaluasi terhadap pembelajaran. Kendala yang dialami kepala madraasah 
dalam pengelolaan kinerja guru yaitu fasilitas terbatas, guru melakukan usaha lain 
dan penguasaan materi. Solusi yang dilaksanaan kepala madrasah berkaitan dengan 
terbatasnya fasilitas dalam hal ini laboraturium adalah dengan menggunakan fasilitas 
apa adanya.
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MOTTO

           

Artinya: “Sesungghnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. (Q.S. Al-

Insyirah : 6-8)1

                                                          
1 Al-qur’an dan Terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an, 

Departemen Agama RI, Jakarta 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Secara lengkap judul skripsi ini adalah “UPAYA KEPALA MADRASAH 

DALAM PENGELOLAAN KINERJA GURU DI MTs PESANTREN MODERN 

NAHDATUL ULAMA TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS”.

Untuk menghindari kesalahan serta terarah sehingga tidak menimbulkan 

berbagai salah penafsiran dalam memahami skripsi ini, diperlukan pemaknaan secara 

terperinci pada beberapa istilah kunci yang belum jelas dalam judul yang dimaksud. 

Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Upaya adalah suatu ikhtiar usaha dan upaya, berbagai upaya yang telah 

dilakukan untuk menjelaskan masalah.1

Upaya yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu upaya atau ikhtiar 

yang dilakukan oleh kepala MTs PEMNU dalam pengelolaan kinerja guru 

guna tercapainya tujuan yang diharapkan.

2. Kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.2

                                                          
1 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 1992), h.1674 
2 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 83
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3. Pengelolaan yaitu pengelolaan berasal dari kata dasar kelola dan kata kerja 

mengelola yang artinya mengurus, melakukan atau menyelenggarakan. Kata 

pengelolaan sendiri berarti penyelenggaraan.3 Pengelolaan yang penulis 

maksud adalah untuk menunjang proses belajar mengajar seperti terciptanya 

tata bertib dan keteraturan, serta memberikan kontribusi pendidikan yang 

layak.

4. Kinerja adalah “hasil kerja atau hasil usaha”.4 Kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Jadi yang dimaksud 

kerja disini adalah kemampuan guru atau karyawan untuk mengikuti seluruh 

peraturan dalam pengelolaan hasil kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku 

dan profesional.

5. Guru adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama 

mengajar.5 Yang penulis maksud dengan guru adalah orang yang mempunyai 

kemampuan atau keahlian yang tugas utamanya adalah mengajar.

6. MTs PEMNU (Pesantren Modern Nahdatul Ulama) adalah nama lembaga 

pendidikan yang berada di Talang Padang Kabupaten Tanggamus, atau 

madrasah tempat penulis akan mengadakan penelitian.

Pada saat ini, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang berat, yaitu 

masalah kualitas-kualitas pendidikan. Masalah ini bersifat penting dan mendesak 

untuk dipecahkan, karena menyangkut kepentingan dan harapan masyarakat banyak. 

Semua orang mengharapkan kualitas pendidikan yang handal yang dapat 
                                                          

3 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesa, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 
2011),h. 551

4 Anton M. Muliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 
763

5 Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Dirjen 
Kelembagaan Agama Islam, 2002), h. 2
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memecahkan masalah kehidupan. Harapan masyarakat tersebut harus disikapi dengan 

sungguh-sungguh oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan.

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini secara global 

dan fokus penelitian ini adalah suatu kajian tentang upaya-upaya kepala madrasah

dalam pengelolaan kinerja guru yang berada di MTs PESANTREN MODERN 

NAHDATUL ULAMA Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendasari penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai 

berikut:

1. Kepala madrasah memegang posisi penting bagi kelangsungan sebuah 

lembaga pendidikan di madrasah. Seperti maju mundurnya sebuah lembaga 

pendidikan akan sangat tergantung dari profesionalitas yang dimiliki kepala 

madrasah dalam mengelola segala potensi yang ada di madrasah, diantaranya 

guru dan murid. Oleh karenanya kepala madrasah mempunyai peranan yang 

sangat mendasar bagi berlangsungnya suatu madrasah yang berkualitas.

2. Peranan kepala madrasah sebagai supervisor sangatlah penting guna 

pengelolaan kinerja guru dalam mengajar, yakni berupa pembinaan kearah 

yang lebih baik.

3. Upaya kepala madrasah dalam memberikan bimbingan terhadap guru, 

sangatlah mempengaruhi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang 

sedang berlangsung maupun yang akan datang, sehingga program yang 

direncanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan.
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C. Latar Belakang Masalah

“Hakikat pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan 

setiap peserta didik mengembangkan bakat, minat dan kemampuan secara optimal 

dan utuh (mencakup aspek kognitif, afektif dan prikomotorik)”.6 Pendidikan pada 

intinya adalah memberikan luang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Sehingga hasil yang akan didapatkan 

nantinya utuh sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yakni berkembangnya 

potensi diri peserta didik dari sisi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

psikomotorik (perbuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu).

Dalam rangka proses peningkatan mutu pendidikan berbabis madrasah

diperlukan guru, baik secara individual maupun kolaboratif untuk melakukan sesuatu, 

mengubah status pendidikan dan pembelajaran agar menjadi lebih berkualitas. 

Sebenarnya menuju pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tidak bergantung 

pada satu komponen saja misalnya guru, melainkan sebagai sebuah sistem kepada 

beberapa komponen, antara lain berupa program kegiatan pembelajaran, murid, 

sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat, dan kepemimpinan 

kepala madrasah.7

Dalam pencapaian tujuan tersebut, tentunya seorang guru harus memiliki 

kualitas dan profesional dalam mengajar. Guru profesional adalah “suatu jabatan atau 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru”.8

                                                          
6 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. VI
7 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalitas Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), h. 3
8 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 5
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Guru sebagai pelaksana yang langsung terlihat dalam proses belajar mengajar 

merupakan faktor strategis dalam rangka pengelolaan mutu pendidikan. Dalam 

rangka menjalankan perannya, guru dituntut agar memiliki berbagai kompetensi yang 

memadai sehingga ia mampu membimbing peserta didiknya untuk tumbuh dan 

berkembang ke arah yang diharapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Oemar 

Hamalik bahwa “Guru yang baik yaitu guru yang mampu mengelolah atau memimpin 

agar kelasnya belajar secara efesien, efektif, profesional dan mempengaruhi tingkah 

laku muridnya menjadi pribadi yang integrasi”.9

Dengan demikian kinerja guru harus lebih ditingkatkan agar tumbuhnya 

produktivitas mengajar demi tercapainya tujuan. Kinerja guru adalah hasil kerja guru 

dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, segala usaha dan upaya yang dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Syafruddin Nurdin “kinerja guru adalah merencanakan program 

pengajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil belajar siswa”.10

Adapun perencanaan itu oleh guru, meliputi : (1) penentu tujuan mengajar, (2) 

pemilihan materi sesuai dengan waktu, (3) strategi optimum, (4) alat dan sumber, 

serta (5) kegiatan belajar siswa dan (6) evaluasi.11 Kinerjanya tersebut harus

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu adanya perubahan tingkah laku 

yang baik pada diri siswa. Seorang guru harus membimbing siswa agar mereka dapat 

memperoleh keterampilan-keterampilan, pemahaman, perkembangan berbagai 

                                                          
9 Oemar Hamalik, Sistem Pengelolaan Kelas Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Martiana, 1980), h. 12
10 Syafruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 83
11 Ibid., h. 86
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kemampuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, guru harus 

melakukan banyak hal agar pengajarannya berhasil, antara lain sebagai berikut :

a. Mempelajari setiap siswa di dalam kelas.
b. Merencanakan bahan-bahan belajar yang akan diberikan.
c. Memilih dan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai dalam pengajaran.
d. Memelihara hubungan pribadi seerat mungkin dengan siswa.
e. Membantu siswa dalam memecahkan masalah.
f. Mengatur dan menilai kemajuan belajar siswa.12

Begitu beratnya tugas seorang guru sehingga dibutuhkan seorang yang 

memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi. Disamping guru sebagai 

pelaksana proses belajar mengajar, kepala madrasah juga mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam melaksanakan tugasnya.

B. Suryo Subroto berpendapat bahwa kepala madrasah adalah jabatan 

tertinggi di madrasah ia berperan sebagai pemimpin madrasah dan dalam struktur 

organisasi ia didudukkan di tempat yang paling atas.13

Selanjutnya menurut Hadari Nawawi mengatakan bahwa : “Kepala madrasah

di lingkungan madrasah adalah orang yang bertanggung jawab atas terwujudnya 

semua kegiatan dalam kodisi yang sebaik-baiknya”.14

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah

adalah merupakan jabatan tertinggi yang diemban seseorang dalam organisasi

madrasah yang bertanggung jawab atas terwujudnya kegiatan dan pelaksanaan 

program pendidikan.

                                                          
12 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 127
13 B. Suryo Subroto, Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Madrasah, (Jakarta: Bina 

Aksara, 2004), h. 100
14 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Haji Masgung, 1994), h. 43
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Kepala madrasah adalah sebagai seseorang yang bertugas membina lembaga 

yang dipimpinnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan 

serta harus mampu mengarahkan dan mengkoordinir segala kegiatan, ini merupakan 

tugas kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa : “Dapat 

dilaksanakan atau tidak suatu program pendidikan dapat tercapai tidaknya tujuan 

pendidikan itu sangat tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala madrasah

sebagai pemimpin pendidikan”.15

Seorang kepala madrasah harus dapat melaksanakan  tugas dan kewajibannya 

secara baik karena lancar atau tidaknya suatu madrasah tidak hanya ditentukan oleh 

jumlah guru dan kecakapan tetapi termasuk juga cara kepemimpinan kepala madrasah

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten dan kontinyu.

Selain tugas dan kewajiban kepala madrasah juga harus mempunyai usaha-

usaha dalam pengelolaan kinerja guru, usaha-usaha tersebut yaitu :

a. Mebangkitkan dan merangsang guru-guru dan pegawai madrasah dalam 
menjalankan tugasnya.

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi prasarana madrasah.
c. Bersama guru-guru mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-

metode dalam mengajar.
d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis diantara guru-guru dan pegawai.
e. Berusaha mempertinggi mutu ilmu pengetahuan guru-guru dan pegawai 

madrasah.
f. Membina kerja sama antara kepala madrasah dengan BP3 dan instansi lain.16

                                                          
15 M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 101
16 Ibid., h. 119
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Selanjutnya, dari kepemimpinan yang dimiliki keberhasilan pelaksanaan 

kepemimpinan kepala madrasah harus dapat dipertanggung jawabkan oleh seorang 

pemimpin, pada hakekatnya semua individu atau semua orang adalah pemimpin dan 

akan dimintai pertanggung jawaban. Hal ini sesuai dalam hadits Rasulullah SAW : 

َا َل : ُصلَّى اُهللا َعَلْیِه َو َسلََّم قهللاِ ل اأنَّ رسو ِه ْبن ُعَمَر َرِضَیي اللَُّه َعْنهُ َحِدْیُث َعْبِداللَّ 

َعْنُهْم ، َو ا لرَّ ع و ُهَو َمْسُئْو ُل ا س ر ا َفاأل ِمْیُر ا لَِّذ ى َعلى ا للنَّ ُكلُُّكْم َرِعیَّتِه ، 

ا ْلَمر أُه َراِعَیٌة َعَلي َبیِت َبْعِلَها و و ُهَو َمْسُئْو ُل َعْنُهْم، و ُجٌل َر ٍع َعلى أ ْهِل َبْیِتهِ 

ِه و ِهَي َمسُئْو َلُه َعْنُهْم ، َو ا ْلَعْبُد َر ا ع َعْن َما ِل َسیِِّدِه َو ُهو َمسُئْو ٌل َعْنُه، أ َوِلدِ 

َعْن َر ِعیَِّتِه.  البخارىر ا ٍع َو ُكلُُّكْم َمسُئْو لٌ ْم َال َفُكلُّكُ 

Artinya: “Dari Abdillah bin Umar r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda: 
Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung 
jawabannya terhadap yang dipipminnya. Dan kepala Negara adalah 
pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadap yang 
dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah keluarganya dan 
akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang wanita adalah 
pemimpin di rumah suaminya dan anak-anak suaminya dan dia akan 
dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah 
pemimpin atas harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggung 
jawabannya. Dan ketahuilah, bahwa masing-masing dari kalian adalah 
pemimpin, dan masing-masing dari kalian akan dimintai pertanggung 
jawaban atas apa yang dipimpinnya”. (HR. Bukhari dan Muslim). 17

Berdasarkan hadits di atas jelaslah bahwa tanggung jawab dari seorang 

pemimpin tidak dapat diletakkan lagi karena dipertanggung jawabkan terhadap Allah 

SWT, tentang kepemimpinan dari orang-orang muslim atau orang-orang yang 

beragama Islam.

                                                          
17 Imam Nawawi, Terjemahan Riyadus Shalihin jilid I oleh Hasyim Bahreisj, (Jakarta: 

Pustaka Amani, 1999), h. 50
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Dalam lingkungan pendidikan khususnya madrasah, seorang kepala madrasah

hendaknya dapat menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin yang dapat 

memotivasi bawahannya dalam rangka pengelolaan mutu pendidikan sehingga 

diperlukan dorongan, bimbingan pengawasan serta petunjuk sebagaimana 

dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto adalah :

“Seorang kepala madrasah jika ingin benar-benar berhasil, ia harus berusaha 
memperoleh pengakuan sebagai pemimpin untuk itu ia harus memiliki 
kecakapan, kepala madrasah juga harus mengetahui cara untuk mengerjakan 
sesuatu, mengerti hasil yang baik dan waktu yang tepat untuk mencapai 
tujuan”.18

Dalam kaitannya dengan bimbingan yang diberikan oleh kepala madrasah

terhadap guru dalam proses belajar-mengajar, B. Suryo Subroto dalam bukunya 

Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Madrasah, mengatakan :

a. Membimbing guru agar dapat memilih metode mengajar yang tepat.
b. Membimbing dan mengarahkan guru dalam pemilihan bahan pelajaran yang 

sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan masyarakat.
c. Mengadakan kunjungan kelas, untuk observasi pada saat guru mengajar dan 

selanjutnya didiskusikan dengan guru.
d. Pada awal tahun ajaran baru, mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.
e. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membawa kurikulum pelaksanaannya di 

madrasah.
f. Setiap akhir pelajaran menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program 

madrasah.19

Selain itu kepala madrasah hendaknya memiliki ilmu pengetahuan yang akan 

menunjang kegiatan supervisinya sebagai kepala madrasah untuk kesejahteraan 

mereka dan pengelolaan kemampuan kerjanya.

                                                          
18 Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 37
19 B. Suryo Subroto, Op. Cit., h. 188
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Tabel I
Kinerja Guru di MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus

TA. 2017-2018

No Indikator Kinerja Guru Ada Tidak Ada
1 Membuat perencanaan dan persiapan mengajar 11 22
2 Materi yang akan diajukan kepada siswa 25 8
3 Metode dan strategi mengajar 10 23
4 Pemberian tugas-tugas kepada siswa 9 24
5 Mengelola kelas 30 33
6 Melakukan penilaian dan evaluasi 14 19

Sumber: Wawancara dengan kepala madrasah

Dari tabel dan data yang didapat di lapangan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan kinerja kinerja guru belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara kepala madrasah dapat dikatakan bahwa 

pada nomor 1 (Membuat perencanaan dan persiapan mengajar) dimana terlihat bahwa 

hanya 11 orang guru yang membuat perencanaan dan persiapan mengajar, sedangkan 

sisanya sebanyak 22 orang guru tidak melakukan hal tersebut, 3 (metode dan strategi 

mengajar) dimana terlihat bahwa hanya 10 guru yang menggunakan metode dan 

strategi mengajar, sedangkan sisanya sebanyak 23 guru tidak menggunakan metode 

dan strategi mengajar, 4 (pemberian tugas kepada siswa) dimana terlihat bahwa hanya 

9 guru yang memberikan tugas-tugas kepada siswa, sedangkan sisanya sebanyak 24 

guru yang tidak memberikan tugas kepada siswa, dan 6 (melakukan penilaian dan 

evaluasi) dimana terlihat bahwa hanya 14 guru yang melakukan penilaian dan 

evaluasi mengajar, sedangkan sisanya sebanyak 19 guru. Dengan demikian kepala 

madrasah harus berupaya dalam pengelolaan kinerja guru agar pendidikan berhasil 

dengan baik.
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Memperhatikan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang upaya kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja guru 

di MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Upaya Kepala Madrasah Dalam 

Pengelolaan Kinerja Guru di MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Adapun sub fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Kepala madrasah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat 

meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik yang sesuai dengan 

perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Misalnya 

kepala madrasah dapat melakukan percakapan pribadi (individual 

converence).

2. Membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih 

metode-metode mengajar yang baik, dan melaksanakan metode itu sesuai 

dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak. Misalnya kepala madrasah 

dapat melakukan kegiatan observasi kelas (class room observation).

3. Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidentil maupun 

periodik, yang khusus untuk membicarakan kurikulum, metode mengajar, 

dan sebagainya.

4. Mengadakan kunjungan kelas (class visit) yang teratur. Mengunjungi guru 

sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya, kemudian 

mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan (dilakukan seinformal 

mungkin).
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5. Mengadakan saling kunjungan kelas antara guru (inter class visit). Hal ini 

harus direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya sehingga guru yang 

akan diserahi mengajar dan dilihat oleh guru-guru lain itu benar-benar dapat 

mempersiapkan diri.

6. Setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu silabus mata 

pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada rencana 

pelajaran/kurikulum yang berlaku dimadrasah itu.

7. Setiap akhir tahun ajaran masing-masing guru mengadakan penilaian cara 

dan hasil kerjanya, dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah diajarkan, 

untuk selanjutnya mengadakan perbaikan dalam tahun ajaran berikutnya.

8. Pada setiap akhir tahun ajaran kepala madrasah mengadakan penelitian 

bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi madrasah pada umumnya 

dan usaha memperbaikinya (sebagai pedoman untuk membuat program 

madrasah untuk tahun berikutnya).20

E. Rumusan Masalah

Menurut Sumadi Suryabrata “masalah atau permasalah ada kalau ada 

kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein, ada perbedaan antara apa yang 

seharusnya dan yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang 

tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu”.21 Berdasarkan 

latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai 

berikut : “Bagaimana Upaya Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Kinerja Guru di 

MTs PESANTREN MODERN NAHDATUL ULAMA Talang Padang Kabupaten 

Tanggamus ?”

                                                          
20 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 89-90
21 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). h. 60
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F. Tujuan Penelitian

Setiap pekerjaan yang terencana mestinya mempunyai tujuan tertentu yang 

ingin dicapai, adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan Kepala Madrasah dalam 

Pengelolaan Kinerja Guru di MTs PESANTREN MODERN NAHDATUL ULAMA 

Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk memberikan masukan dalam rangka pengelolaan kualitas dan kuantitas 

proses belajar mengajar di MTs PESANTREN MODERN NAHDATUL ULAMA

Talang Padang Kabupaten Tanggamus.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Madrasah

1. Pengertian Kepala Madrasah

Pihak kepala madrasah dalam menggapai visi dan misi pendidikan perlu 

ditunjang oleh kemampuan kepala madrasah dalam menjalankan roda 

kepemimpinannya. Meskipun pengankatan kepala madrasah tidak dilakukan 

secara sembarangan, bahkan diangkat dari guru yang sudah berpengalaman atau 

mungkin sudah lama menjabat sebagai wakil kepala madrasah, namun tidak 

dengan sendirinya membuat kepala madrasah menjadi profesional dalam 

melakukan tugas dan pelaksanaannya, pekerjaan kepala madrasah merupakan 

pekerjaan berat, yang menuntut kemampuan ekstra.

Dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, maka kepala 

madrasah harus memiliki strategi untuk memberdayakan tenaga kepandidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk pengelolaan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

madrasah.1

Kepala madrasah merupakan personel madrasah yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan-kegiatan madrasah, adapun istilah kepala madrasah itu 

                                                          
1 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 

97
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sendiri bukan merupakan istilah yang asing lagi dalam dunia pendidikan. Seperti 

yang di kemukakan oleh E. Mulyasa dalam bukunya, Menjadi Kepala Madrasah

Profesional mengatakan bahwa kepala madrasah sebagai leader harus memiliki 

karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan 

pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan.2

Sedangkan B. Suryo Subroto berpendapat bahwa kepala madrasah adalah 

jabatan tertinggi di madrasah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin 

madrasah dan dalam struktur organisasi madrasah ia didudukkan di tempat paling 

atas.3 Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa’ ayat 58:

            

            

Artinya: “Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah 
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah 
Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa’ : 58)

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah merupakan 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam pengelolaan kualitas 

pendidikan, selain itu kepala madrasah juga sebagai pemimpin di sebuah 

lembaga pendidikan formal yang diberi kewenangan untuk melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian pendidikan di 

madrasah.

                                                          
2 Ibid., h. 115
3 B. Suryo Subroto, Dimensi-dimendi Administrasi di Sekolah, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), 

h. 100
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2. Syarat-syarat Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, hendaknya kepala 

madrasah memenuhi syarat dari diri pribadi maupun syarat profesional.

Adapun syarat-syarat kepala madrasah sebgai pemimpin sebagaimana 

dikemukakan oleh Daryanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan sebagai 

berikut :

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah.

b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di madrasah yang 
sejenis dengan madrasah yang dipimpinnya.

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat 
kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan.

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai 
bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi madrasah yang 
dipimpinnya.

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 
pengembangan madrasahnya.4

Pendapat yang dikemukakan oleh Yusak Burhanuddin dalam bukunya 

berjudul Aministrasi Pendidikan mengatakan bahwa syarat kepala madrasah

diantaranya adalah memiliki ijazah, kemampuan mengajar, dan berkepribadian 

baik serta memiliki pengalaman kerja pada madrasah yang sejenis.5

Pendapat lain mengatakan bahwa syarat-syarat kepala madrasah sebagai 

pemimpin antara lain sebagai berikut :

a. Memiliki kecerdasan/intelegensi yang cukup
b. Percaya pada diri sendiri
c. Mampu berintegrasi dengan personil yang dipimpinnya atau memiliki 

membership.

                                                          
4 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 92
5 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 19
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d. Cakap bergaul dan ramah tamah
e. Kreatif penuh inisiatif, memiliki hasrat/kemauan untuk maju dan 

berkemang menjadi lebih baik.
f. Berpengaruh dan mampu mewjudkan hubungan manusiawi yang 

berwibawa sebagai seorang yang organisatoris.
g. Memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam administrasi 

pendidikan.
h. Suka menolong dan memberi petunjuk, dapat menghukum secara 

konsikuen dan bijaksana.
i. Memiliki keseimbangan/kestabilan emosional dan bersifat sabar.
j. Memiliki semangat pengabdian dan kesetaiaan yang tinggi.
k. Jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya.
l. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab.
m. Bijaksana dan selalu berlaku adil.
n. Berdisiplin.
o. Memiliki pengetahuan dan pandangan kedepan yang luas.
p. Sehat jasmani dan rohani.6

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya untuk 

menjalankan kepemimpinan pendidikan, seorang kepala madrasah hendaknya 

memenuhi persyaratan-persyaratan baik yang bersifat pribadi seperti adil, jujur, 

rendah hati, bertanggung jawab, berwibawa. Maupun persyaratan profesi seperti 

memiliki keahlian, kecerdasan, berwawasan luas seperti mempunyai visi, misi 

kedepan.

3. Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik

Seorang pemimpin hendaknya memiliki ciri-ciri pribadi sebagai guru 

yang memiliki pembawaan kecerdasan yang tinggi, pandangan yang luas 

mengenai proses pendidikan dalam masyarakat, kepribadian yang menyenangkan 

dan kecakapan melaksanakan “human relation” yang baik.

Tomkins dan Backley menyatakan kualitas penting sebagai pemimpin 

sebagai berikut : “memiliki intuisi yang baik, kerendahan hati, keramah tamahan, 

                                                          
6 Hadari Nawawi, Dkk, Administrasi Sekolah, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h. 100
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ketekunan, sifat harmonis, dan kesabaran adalah ciri-ciri yang penting, karena 

supervisi menyangkut hubungan antar orang-orang”.7

Adapun seorang pemimpin sebagai supervisor yang baik biasanya 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Berpengetahuan luas tentang seluk beluk semua pekerjaan yang berada 
dibawah pengawasan.

b. Menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah 
digariskan.

c. Berwibawa, dan memiliki kecakapan praktis tentang tenik-teknik 
kepengawasan, terutama human relation.

d. Memiliki sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati.
e. Berkemauan keras, rajin bekerja demi tercapainya tujuan dan program 

yang telah digariskan/disusun.8

Sedangkan menurut Neagley yang dikutip oleh Made Pidarta bahwa 

pemimpin sebagai supervisor yang baik hendaknya juga memiliki sepuluh 

kompetensi supervisor, yakni sebagai berikut :

1. Mengembangkan kurikulum
2. Mengorganisasikan pengajaran
3. Menyiapkan staf pengajar
4. Menyiapkan fasilitas belajar
5. Menyiapkan bahan-bahan pelajaran
6. Menyelenggarakan penataran-penataran guru
7. Memberikan konsultasi dan membina anggota-anggota staf pelajaran
8. Mengkoordinasi layanan terhadap para siswa
9. Mengembangkan hubungan dengan masyarakat
10. Menilai pengajaran.9

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kompetensi tersebut di atas, 

sebagian besar berhubungan dengan kurikulum madrasah, yang lain adalah 

menyiapkan staf pengajar, menyelenggarakan penataran-penataran guru, dan 

                                                          
7 Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Muiara, 1998), h. 62
8 Ibid., h. 63
9 Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 57
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mengembangkan hubungan dengan masyarakat. Menyiapkan staf dan 

mengadakan penataran bertujuan pengelolaan kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya, jadi sebagai penunjang kurikulum. Dan tugas 

mengembangkan hubungan dengan masyarakat berarti komunikasi madrasah

dengan masyarakat, yakni mengkomunikasikan masalah-masalah pendidikan 

baik bersumber dari madrasah maupun bersumber dari masyarakat.

4. Upaya Kepala Madrasah

Kepala madrasah sebagai personel madrasah yang bertanggung jawab 

terhadap seluruh kegiatan-kegiatan madrasah mempunyai wewenang dan 

tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan 

dalam lingkungan madrasah yang dipimpinnya. Tak terkecuali wewenang dan 

tanggung jawab kepala madrasah dalam memotivasi untuk pengelolaan kinerja 

guru sebagai pelaksana dalam proses belajar mengajar di kelas.

Upaya-upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja 

guru di antaranya adalah :

a. Kepala madrasah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat 

meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik yang sesuai dengan 

perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Misalnya 

kepala madrasah dapat melakukan percakapan pribadi (individual 

converence).10

Kepala madrasah diharapkan dapat membimbing dan 

mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pembelajaran serta 

                                                          
10 Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 89-90
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melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses 

pengembangan program madrasah, kepala madrasah hendaknya tidak 

membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus 

menghubungkan program-program madrasah dengan seluruh kehidupan 

peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Kepala madrasah merupakan 

seorang manajer di madrasah. Ia harus bertanggung jawab terhadap 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan 

program pembelajaran di madrasah. Untuk kepentingan tersebut, 

setidaknya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai 

kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan 

peserta didik, pengelolaan perencanaan program, memilih dan 

melaksanakan program, serta menilai perubahan program.11

b. Membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih 

metode-metode mengajar yang baik, dan melaksanakan metode itu sesuai 

dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak. Misalnya kepala madrasah

dapat melakukan kegiatan observasi kelas (class room observation).12

Ada banyak jalur untuk belajar. Metode mengajar dan kegiatan 

belajar yang umum digunakan. Biasanya guru menyajikan informasi 

kepada sejumlah siswa dengan menggunakan metode ceramah, berbicara 

dengan informal, menulis di papan tulis, memperagakan dan 

                                                          
11 H.E Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 82
12 Daryanto, Loc.Cit
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menggunakan bahan pandang dengar. Siswa belajar mandiri sesuai 

dengan kecepatannya dengan cara membaca, mengerjakan tugas pada 

lembar kerja, memecahkan masalah, menulis laporan praktikum, dan 

barangkali menonton film serta menggunakan bahan pandang dengar lain. 

Interaksi antarguru dengan siswa dan antarsiswa terjadi melalui tanya 

jawab, diskusi, kegiatan kelompok kecil, tugas yang harus diselesaikan, 

dan laporan. Ketiga pola ini (penyajian di kelas, belajar mandiri, dan 

interaksi guru-siswa) adalah kategori yang mengelompokkan sebagian 

besar metode pengajaran dan pembelajaran.13

c. Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidentil maupun 

periodik, yang khusus untuk membicarakan kurikulum, metode mengajar, 

dan sebagainya.14

Tugas lain dari kepala madrasah yang perlu dibicarakan tersendiri 

adalah masalah pembinaan kurikulum madrasah. Sebenarnya apa 

pembinaan kurikulum tidak terlepas dari keseluruhan fungsi supervisi 

yang dijalankan oleh kepala madrasah. Sering kali terjadi bahwa apa yang 

tercantum dalam kurikulum banyak ketinggalan, tidak sesuai dengan 

kehidupan dan perkembangan zaman, atau tuntutan masyarakat. Itulah 

sebabnya maka untuk memajukan dan mengembangkan sekolah agar 

dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan 

                                                          
13 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, ((Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 43
14 Daryanto, Loc.Cit
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masyarakat dan negara tentu perlu adanya pembinaan kurikulum. Yang 

dimaksud dengan pembinaan kurikulum bukan berarti bahwa sekolah 

harus menyusun atau menciptakan sendiri suatu kurikulum. Di tiap 

tingkat dan jenis sekolah kurikulum itu sudah ada. Sekolah wajib 

melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya. 15

d. Mengadakan kunjungan kelas (class visit) yang teratur. Mengunjungi 

guru sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya, 

kemudian mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan 

(dilakukan seinformal mungkin).16

Perkunjungan kelas bertujuan memperoleh data mengenai keadaan 

sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu kepala madrasah 

dapat berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi 

guru-guru. Pada kesempatan itu guru-guru dapat mengemukakan 

pengalaman-pengalaman yang berhasil dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi serta meminta bantuan, dorongan dan mengikutsertakan. Oleh 

karena sifatnya mengadakan peninjauan dan mempelajari sesuatu yang 

dilihat sementara guru mengajar, maka sering disebut observasi kelas. 

Perkunjungan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar 

pengelolaan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. Perkunjungan ini 

dapat memberi kesempatan guru-guru untuk mengungkap pengalamannya 

                                                          
15 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27
16 Daryanto, Loc.Cit
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sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa mampu pada guru-guru. 

Karena guru dapat belajar dan memperoleh pengertian secara moral bagi 

pertumbuhan kariernya.17

e. Mengadakan saling kunjungan kelas antara guru (inter class visit). Hal ini 

harus direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya sehingga guru 

yang akan diserahi mengajar dan dilihat oleh guru-guru lain itu benar-

benar dapat mempersiapkan diri.18

Kepala madrasah menganjurkan agar guru-guru saling 

mengunjungi rekan-rekan di kelas atau di sekolah lain. Untuk cara ini 

diperlukan perencanaan atau musyawarah terlebih dahulu. Sebelum 

mengadakan visitasi harus ditunjukkan dengan jelas tujuannya, yaitu: 

mengobservasi suatu teknik tertentu. Jika tujuan ini telah ditetapkan maka 

langakah berikutnya ialah memilih guru yang akan dikunjunginya, 

aktivitas-aktivitas apa yang akan dilihat dan sebagainya. Nilai visitasi 

bertambah jika diikuti dengan musyawarah, antara pengunjung dan yang 

dikunjungi untuk mendiskusikan, menganalisis prosedur teknik yang baru 

dilihat. Dalam diskusi itu ada kemungkinan timbul tanya jawab masalah-

masalah yang kurang jelas. Dengan demikian masing-masing merasa ada 

perubahan dan mengalami pertumbuhan.19

                                                          
17 Piet A. Sahertian, Op.Cit, h. 53
18 Daryanto, Loc.Cit
19 Piet A. Sahertian, Op.Cit, h. 80-83 
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f. Setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu silabus 

mata pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada rencana 

pelajaran/kurikulum yang berlaku dimadrasah itu.20

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan 

program pembelajaran, kepala madrasah sebagai pengelola program 

pembelajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi 

kurikulum (SK-KD) secara lebih rinci dan operasional ke dalam 

indikator-indikator. Dalam hal ini, silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) wajib dikembangkan guru sebelum melakukan 

kegiatan pembelajaran.21

g. Setiap akhir tahun ajaran masing-masing guru mengadakan penilaian cara 

dan hasil kerjanya, dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah 

diajarkan, untuk selanjutnya mengadakan perbaikan dalam tahun ajaran 

berikutnya.22

Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang 

kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar 

mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi 

yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran 

                                                          
20 Daryanto, Loc.Cit
21 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 82
22 Daryanto, Loc.Cit
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adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena 

melalui evaluasi seorang guru akan mendapatkan informasi tentang 

pencapaian hasil belajar. Di samping itu, dengan evaluasi seorang guru 

juga akan mendapatkan informasi tentang materi yang telah ia gunakan, 

apakah dapat diterima oleh para siswanya, atau tidak.23

h. Pada setiap akhir tahun ajaran kepala madrasah mengadakan penelitian 

bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi madrasah pada 

umumnya dan usaha memperbaikinya (sebagai pedoman untuk membuat 

program madrasah untuk tahun berikutnya).24

Program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil 

belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan 

implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan 

dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber-sumber belajar, dan 

lain-lain.25

Berdasarkan beberapa upaya kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja 

guru di atas, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab guru untuk 

melaksanakannya. Karena guru (yang secara struktural sebagai bawahan) dan 

kepala madrasah (sebagai pemimpin) merupakan unsur atau komponen penting 

bagi berlangsungnya sebuah lembaga pendidikan, maka sudah menjadi keharusan 

                                                          
23 H. M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5
24 Daryanto, Loc.Cit
25 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 173



26

untuk bersama-sama menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dalam 

interaksi edukatif. Artinya, keputusan dan kebijakan kepala madrasah sebagai 

pimpinan yang positif (baik) harus dilaksanakan oleh guru, dalam hal ini kepala 

madrasah berfungsi sebagai pemimpin  yang harus dipatuhi dan ditaati.

B. Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru

Dari uraian mengenai tugas dan fungsi kepala madrasah di atas, untuk 

selanjutnya diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi guru sebagai salah satu 

bawahan atau staf kepala madrasah didalam pengelolaan kinerjanya, baik kinerja 

sebagai tenaga pendidik (guru) maupun kinerja sebagai struktural, seperti wakil 

kepala bidang kurikulum, kesiswaan dan sebagainya.

Pengertian kinerja pada dasarnya sama dengan unjuk kerja (performance). 

Secara umum kinerja diartikan sebagai kegiatan yang mengarah pada suatu hasil 

yang diharapkan. Pengertian tersebut dipahami dari berbagai tafsiran berikut : 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah “Sesuatu yang dicapai” 

atau “Prestasi yang diperlihatkan” atau “Kemampuan kerja”.26

Kemampuan kerja disini dipahami sebagai suatu kesanggupan seseorang 

baik fisik maupun mental untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Kamrs 

menyetakan bahwa : “Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang 

berarti kemauan atau kemampuan melakukan suatu pekerjaan”.27

                                                          
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Departemen Pendidikan Nassional, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003), h. 570
27 M. Dachnel Kamars, Model Pengelolaan Pemantauan, Penelitian Kurikulum, Konvensi 

Nasional Indonesia II, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 58
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Sedangkan Smith menyetakan bahwa kinerja adalah : “....out put drive 

from processes, human other wise” (kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses)”.28

Pada dasarnya kinerja merupakan tindakan dalam memproses sesuatu 

yang dikehendaki dengan hasil tertentu.

Kita ketahui tugas guru adalah tugas yang amat mulia namun dituntut 

tanggung jawab yang besar, dikarenakan guru berhadapan langsung dengan 

manusia lainnya sebagai peserta didik, dimana individu-individu ini dipersiapkan 

untuk menjadi individu yang berpengetahuan tinggi, memiliki keterampilan yang 

memadai, serta mengamalkan pengetahuan dan keterampilannya pada kehidupan 

sehari-hari.

Tugas guru adalah mengajar dan mendidik, dua kegiatan tersebut 

mengandung makna yang berbeda namun dua kegiatan tersebut tidak dapat 

dipisahkan dalam pelaksanaannya, dikarenakan tugas mendidik harus selalu 

diikutsertakan pada setiap proses pengajaran. Hal ini sesuai dengan QS. Yusuf 

ayat 104: 

          

Artinya: “Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka (terhadap 

seruan mu ini), sebab (seruan) itu adalah pengajaran bagi seluruh 

alam”. (QS. Yusuf : 104)

                                                          
28 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 97
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Pekerjaan guru dewasa ini sudah merupakan suatu profesi, untuk itulah 

pelaku profesi guru harus benar-benar menyadari pekerjaannya, sehingga dapat 

bekerja dengan baik. Hal ini tidak bisa terlepas dari adanya jalur koordinasi 

dengan kepala madrasah sebagai pemimpinnya. Guru sebagai suatu profesi 

mempunyai tanggung jawab yang sama dengan profesi lainnya.

Dengan majunya peradaban teknologi menuntut kepada pemegang peran

dalam proses pendidikan terutama guru, untuk dapat pengelolaan usaha secara 

maksimal agar dapat mngikuti perkembangan zaman sehingga tidak tertinggal 

pada perubahan yang berlangsung.

2. Syarat dan Tugas Guru

Tugas seorang guru adalah mendidik, membimbing dalam menjalankan 

tugasnya tersebut hendaknya seorang guru mempunyai persyaratan-persyaratan 

sehingga guru tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

Adapun syarat-syarat guru yang dikemukakan oleh Yusak Burhanuddin 

dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Guru harus menyadari tugasnya sebagai pembantu, bukan penanggung 
jawab, penanggung jawab tertinggi adalah kepala madrasah.

2. Guru harus patuh melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.
3. Guru harus bisa menolak pembagian tugas dan tanggung jawab yang 

bukan bidang atau di luar kemampuannya.
4. Guru harus siap sedia memberikan bantuan apabila diperlukan.
5. Guru harus mempunyai semangat yang tinggi dalam menyukseskan 

program kerja dalam melaksanakan administrasi pendidikan.
6. Guru harus mampu mengajak sesama rekannya untuk ikut melaksanakan 

administrasi pendidikan.29

                                                          
29 Yusak Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 130
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Pendapat yang sama dikemukakan oleh Drs. M. Sidik yang diikuti 

Suejono, mengatakan bahwa syarat guru adalah :

1. Umur, harus sudah dewasa.
2. Kesehatan, harus sehat rohani dan bebas penyakit menular.
3. Keahlian, keahlian harus menguasai ilmu di bidang study yang 

dipegangnya.
4. Harus berkepribadian dan berdedikasi tinggi.30

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru harus mempunyai 

persyaratan-persyaratan dalam menjalankan tugasnya. Adapun syarat tersebut 

yakni guru harus menguasai bidang studi yang dipegangnya, harus mempunyai 

semangat yang tinggi dalam menjalankan tugas. Berdesikasi, sehat serta bersedia 

memberikan bantuan apabila diperlukan.

3. Indikator Kinerja Guru

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu lembaga, maka dipandang 

penting uuntuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya, kinerja guru merupakan 

kombinasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni: keterampilan, upaya 

sifat keadaan dan kondisi eksternal.31

Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang 

ketempat kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan antar 

pribadi serta kecakapan teknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang 

diperlihatkan dan di evaluasi karena guru mengemban tugas profesional artinya 

tugas-tugas hanya dapat di kerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh 

melalui program pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis 
                                                          

30 M. Sidik, Konsep Pendidikan Formal Dalam Islam, 2001, h. 26
31 Sulistyorini, Hubungan Antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim 

Organisasi dengan Kinerja Guru, (Jakarta: Media Ilmu, 2002), h. 69
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besar dikelompokkan yaitu: 1) Guru sebagai pengajar. 2) Guru sebagai 

pembimbing 3) Guru sebagai administrator kelas.32

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami indikator kinerja guru antara lain:

a. Membuat perencanaan dan persiapan mengajar.

Perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk 

melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu 

perencanaan) agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif 

dan efisien, serta menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan 

dengan kebutuhan pembangunan. Dalam kaitan ini cara-cara 

menyelenggarakan pendidikan baik yang bersifat  formal, nonformal, maupun 

informl merupakan kegiatan komplementer di dalam satu sistem pendidikan 

yang tunggal.33 Siswa harus lulus dengan memuaskan dalam pelajaran 

prasyarat sebelum memulai suatu program atau satuan pelajaran tertentu. 

Kalau hasil belajar sebelumnya tidak cukup dikuasai, pelajaran selanjutnya 

menjadi kurang berarti dan dipelajari dengan menghafal saja tanpa terjadinya

perubahan tingkah laku apapun.34

b. Penguasaan materi yang akan diajukan kepada siswa.

Sebelum guru itu tampil di depan kelas untuk mengelola interaksi 

belajar mengajar, terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan apa yang 

dikontrakkan dan sekaligus bahan-bahan apa yang dapat mendukung jalannya 

                                                          
32 Sudarwan Danim., Inovasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 122
33 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

h. 50
34 Hamzah B. Uno, Op.Cit., h. 44
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proses belajar mengajar. Dengan modal penguasaan bahan, guru akan dapat 

menyampaikan materi pelajaran secara dinamis. Dalam hal ini yang dimaksud 

“menguasai materi” bagi seorang guru, akan mengandung dua lingkup 

penguasaan materi, yaitu:

1) Menguassai bahan bidang studi  dalam kurikulum sekolah.

2) Menguasai bahan pengayaan/penunjang bidang studi.

Menguasai bidang studi dalam kurikulum madrasah, yang 

dimaksudkan dalam hal ini guru harus menguasai bahan sesuai dengan 

materi atau cabang ilmu pengetahuan yang dipegangnya, sesuai 

dengan yang tertera dalam kurikulum madrasah.35

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar.

Strategi mengajar. Ini meliputi garis-garis besar metode mengajar yang 

akan dibicarakan. Hal tersebut antara lain meliputi strategi perkuliahan atau 

ceramah strategi tutorial, strategi pelajaran, strategi dari suatu studi-kasus, dan 

lain-lain. Tanpa melihat macam-macam apa yang ada, guru dapat 

menganggapnya sebagai garis-garis besar yang menggambarkan cara 

mengerjakan dan mengolah tugas-tugas mengajar tersebut.36

d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa.

Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran. Metode 

ini guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan peserta didik, 

baik secara individual maupun secara kelompok.

                                                          
35 Sardiman AM. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Grafindo, 

2011), h. 164
36 Ivor K. Davies, Pengelolaan Belajar, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 121
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Agar metode penugasan dapat berlangsung secara efektif, guru perlu 

memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut

1) Tugas harus direncanakan secara jelas dan sistematis, terutama tujuan 

penugasan dan cara pengerjaannya.

2) Tugas yang diberikan harus dapat dipahami peserta didik, kapan 

mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, berapa lama tugas 

tersebut harus dikerjakan, secara individu atau kelompok, dan lain-

lain.

3) Apabila tugas tersebut berupa tugas kelompok, perlu diupayakan agar 

seuruh anggota kelompok dapat terlibat secara aktif dalam proses 

penyelesaian tugas tersebut.

4) Perlu diupayakan guru mengontrol proses penyelesaian tugas yang 

dikerjakan oleh peserta didik.

5) Berikanlah penilaian secara proporsional terhadap tugas-tugas yang 

dikerjakan peserta didik.37

e. Mengelola kelas.

Untuk mengajar suatu kelas, guru dituntut untuk mampu mengelola 

kelas, yakni menyediakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Kalau belum kondusif, guru harus berusaha seoptimal 

mungkin untuk membenahinya. Oleh karena itu, kegiatan mengelola kelas 

akan menyangkut “mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk 
                                                          

37 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 113-114
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pengajaran” dan “menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi”. Mengatur 

tata ruang kelas maksudnya guru dan anak didik itu kreatif, kerasan belajar di 

ruang itu.38

f. Melakukan penilaian dan evaluasi.

Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta 

didik. Mengenai masalah penilaian yang perlu dimina ialah pemahaman 

konsep tentang proses dan hasil penilaian. Pertama, guru perlu memahami 

dengan jelas beda antara pengukuran dan penilaian. Untuk mengukur 

igunakan alat ukur seperti tes atau bukan tes. Hasil pengukuran diperoleh 

secara kuantitatif dalam bentuk angka (skor). Kemudian dengan menggunakan 

kriteria apakah PAN atau PAP. Guru lalu mengadakan penilaian dengan 

membandingkan skor yang ada dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

Kebanyakan penilaian yang dilakukan guru ialah penilaian terhadap tujuan-

tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Pada umumnya kemampuan yang 

hendak dinilai ialah kemampuan kognitif.39

Pendapat lain menyatakan, sedangkan ada sepuluh kemampuan guru yang 

disyaratkan dalam rangka menunjang kinerjanya dalam proses belajar mengajar, 

yaitu:40

a. Menguasai bahan.
b. Mengelola  program belajar mengajar.

                                                          
38 Sardiman Op.Cit, h. 169 
39 Piet A. Sahertian, Op.Cit., h.142
40 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Algensindo, 2002), h.19
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c. Mengelola kelas.
d. Menggunakan media atau sumber belajar.
e. Menguasai landasan pendidikan.
f. Mengelola interaksi belajar mengajar.
g. Menilai prestasi belajar.
h. Mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan.
i. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi madrasah.
j. Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Dalam pekerjaan itu dituntut adanya kinerja yang baik, kinerja yang baik 

khususnya bagi guru dapat dilihat dari beberapa indikasi tersebut dibawah ini:

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas, maksudnya:

a. Mempunyai pengetahuan.

b. Memiliki keahlian khusus yang mendalam.

2. Merupakan karir yang dibina dalam suatu organisatoris, maksudnya: 

a. Adanya keterkaitan dalam suatu organisasi profesional.

b. Memiliki otonomi jabatan.

c. Merupakan karya bakti seumur hidup.

3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional 

maksudnya:

a. Memperoleh dukungan masyarakat.

b. Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum.

c. Memiliki persyaratan kerja yang sehat.

d. Memiliki jaminan hidup yang layak.

Jika dicermati dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kriteria suatu kinerja adalah meliputi:
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1. Keilmuan yang mendasari profesi yang ditekuni yang diperoleh melalui 

pendidikan dan latihan khusus.

2. Keahlian (skill) yang meliputi keterampilan dalam mengaplikasikan 

keilmuan yang menjadi dasar sebuah profesi.

3. Adanya kode etik profesi yang dijadikan pedoman dalam melakukan 

tugasnya.

4. Pengakuan masyarakat terhadap hasil dari suatu kinerja yang 

menguntungkan objek profesi.

5. Adanya organisasi yang dijadikan ajang pengembangan dan pelaksanaan 

pelayanan profesinya secara maksimal.

6. Kepribadian yang mencakup bagaimana perilaku dan sifat pelaksanaan 

kinerja harus menunjang keberhasilan profesi yang diembannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka nyatalah bahwa guru merupakan bagain 

dari sebuah pekerjaan yang dalam pelaksanaannya menurut adanya kinerja yang 

baik di dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sebelum penulis menguraikan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu penulis menguraikan tentang metode itu sendiri, seperti 

dikemukakan beberapa pakar, antara lain :

“Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan”.1

Sedangkan penelitian menurut Cholid Narbuko adalah : “Pemikiran yang 

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan 

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.2

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah :  Sebagai usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha-usaha yang 

dilakukan dengan cara menggunakan metode-metode ilmiah”.3

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa metode research 

atau metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara 

yang digunakan dalam mengadakan penelitian.

Sehubungan dengan uraian di atas, ini disebutkan bahwa penelitian ini

merupakan penelitian lapangan.

                                                          
1 Ibid., h. 1
2 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 

1
3 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: Psikologi UGM, 1983), h. 4
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang telah ditentukan 

sebelumnya. Maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian data lapangan. Data tersebut mungkin berasal dari catatan 

lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, atau dokumen resmi lainnya.

  
B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan “narasumber, atau 

partisipan, informan, teman dan pendidik dalam penelitian.”4 Sementara sumber data 

dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan tehnik “purposive sampling”. 

Menurut Sugiono purposive sampling adalah pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, seperti orang tersebut dianggap paling tahu tentang persoalan 

yang akan diteliti, yakni kepala madrasah dan guru.5

Adapun langkah untuk menentukan sumber data adalah: informan  yang 

terlibat langsung dalam permasalahan penelitian ini, diantaranya adalah kepala 

madrasah dan para guru di MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data di lapangan yang berhubungan dengan penelitian, 

maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah “Pengamatan dan pencatatan dengan system 

fenomena-fenomena yang diselidiki”.6 Sedangkan Pendapat lain mengatakan 

                                                          
4 Sugiono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 298 
5 Ibid, h. 300
6 Sutrisno Hadi, Op. Cit., h. 136
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“Study yang disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena social dan 

gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”.7

Jenis observasi yang penulis gunakan adalah obseravasi non participant 

yang artinya “Observasi tidak ambil bagian dalam kehidupan orang yang 

diobservasi”.8 Dengan metode ini penulis mengharapkan akan mendapatkan data 

yang jelas mengenai Upaya Kepala Madrasah dalam pengelolaan kinerja guru 

yaitu dengan mengamati fasilitas yang dimiliki madrasah, mengamati proses 

pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah, dan mengamati proses pelaksanaan 

belajar-mengajar di kelas.

b. Metode Interview

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.9

Metode interview ini mempunyai beberapa jenis antara lain : Interview 

terpimpin, interview tak terpimpin, interview bebas terpimpin, interview pribadi 

dan interview kelompok.10

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin 

yaitu sebelum mengadakan interview, penulis lebih dahulu mempersiapkan 

kerangka pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada Kepala Madrasah dan 

                                                          
7 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Alumni Bandung, 1996), h. 157
8 Sutrisno Hadi, 1994, Op. Cit., h. 142
9Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h. 

135.
10Sutrisno Hadi, Metode Research, 1983, Op. Cit., h. 204-205
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Guru-guru MTs PEMNU. Wawancara yang dilakukan yaitu untuk memperoleh 

data tentang upaya kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja guru di MTs 

PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah besar data yang tersedia adalah 

data verbal yang terdapat dalam surat-surat, format-format, catatan harian 

(jurnal), kenangan-kenangan (memoris), laporan-laporan dan sebagainya. 

Kumpulan data verbal ini disebut dokumen dalam arti yang sempit. Sedangkan 

dalam arti yang luas meliputi monument, artifak, foto, tips, dan lain sebagainya.11

Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dokumen yang terdapat pada 

MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu seperti keadaan tanah 

dan bangunan madrasah, fasilitas-fasilitas di madrasah, daftar guru dan 

karyawan, keadaan siswa, struktur organisasi, dan data-data tertulis yang 

berhubungan dengan perkembangan madrasah.

D. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

dilakukan ada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu. Analisis yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu.

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah 

sebagai berikut:

                                                          
11 Koentjara Ningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Utama, 

1994), h. 46
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a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses analisis untuk merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.12

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan 

antar kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks 

yang bersifat naratif. Dengan penyajian seperti itu diharapkan informasi tertata 

dengan baik dan benar menjadi bentuk yang padat dan mudah dipahami untuk 

menarik sebuah kesimpulan.

c. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.13

                                                          
12 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 11
13 Ibid., h. 345
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d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan menafsirkan 

data untuk menggambarkan secara mendalam dan untuk mengenai masalah yang 

diteliti. Setelah data hasil penelitian terkumpul selanjutnya data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yang dapat diartikan 

“metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang mengahsilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan berfikir induktif, yaitu 

kesimpulan yang ditarik atas dasar data empiris setelah sebelumnya dilakukan 

verifikasi data.14 Dengan data lain, dalam metode penelitian kualitatif, teknik 

analisis data yang digunakan induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertulis.

E. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya 

adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami dengan baik sehingga diperoleh 

kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret 

fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan 

diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha 

mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut 

                                                          
14 Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, 

(Bandung: Sinar Baru Al[gensido Offset, 1999), h. 86
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pandang yang berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan 

yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

Dijelaskan oleh Deni Adriana bahwa peneliti menggunakan triangulasi 

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, 

selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas  tafsiran peneliti 

terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.15

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya 

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.16 :

1. Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah untuk mencapai kepercayaan itu 

adalah:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi 

                                                          
15Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 115.
16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 

Cet. XXXV, h. 4.
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c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan  dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

2. Triangulasi dengan Metode

Menurut Patton terdapat dua strategi, yaitu : (a) Pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

(b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama.

3. Triangulasi penyidik

Triangulasi penyidik ialah dengan jalan memenafaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Cara lain adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis 

lainnya.

4. Triangulasi dengan teori

Menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak 

dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Jadi  triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi, sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kenyataan dan hubungan dari berbagai 

pandangan.
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Dengan demikian pada penelitian ini, uji kreadibilitas data hasil penelitian 

dilakukan dengan triangulasi dengan metode yaitu pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan 

pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Sejarah singkat berdirinya MTs PEMNU Talang Padang

Madrasah Tsanawiyah PEMNU terletak di Desa Negeri Agung 

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ± 30 km dari ibu kota 

kabupaten yang mana keberadaannya dibawah yayasan Pesantren Modern 

Nahdatul Ulama (PEMNU). Yang didirikan oleh almaghfurlah K.H. Muhammad 

Zahri dan teman-temannya pada tanggal 7 Oktober 1958, No. 24/MTs/LS/85 

dengan nomor statistik masdrasah 212.180104147 dan jenjang dan akreditasinya 

terdaftar. Adapun banyaknya lokal 6 (enam) lokal. Untuk mengantisipasi 

kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang ingin putra-putrinya mendapat ilmu 

agama baik melalui pendidikan formal maupun nonformal (Salafiah) mereka 

harus ke Tanjung Karang – Teluk Betung (sekarang Bandar Lampung) ataupun 

ke Pulau Jawa sedangkan kecamatan Talang Padang pada waktu itu masih 

meliputi keccamatan Pulau Panggung, kecamatan Sumberjo dan kecamatan Ulu 

Belu (sebelum terjadinya penukaran kecamatan). Selain itu juga keberadaan 

Pesantren Modern NU beserta pendidikan formalnya pada waktu itu untuk 

menjawab arus kristenisasi yang berpusat di Gisting Bawah kecamatan Talang 

Padang dan Desa Ganjaran kecamatan Pagelaran. Pada awal keberadaannya pada 

tahun 1958, MTs PEMNU mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, 

tidak hanya massyarakat kecamatan Talang Padang namun juga sampai ke 
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kabupaten Lampung Utara, Ogan Komering Ulu, khususnya kecamatan Pulau 

Beringin, kecamatan Uludanau dan lain-lain. Hal ini terbukti banyaknya orang 

tua yang mendaftarkan putra-putrinya di pesantren Modern NU Talang Padang 

sekaligus menjadi siswa di MTs PEMNU Talang Padang. MTs PEMNU Talang 

Padang yang keberadaannya dibawah Pondok Pesantren NU mempunyai lahan 2 

Ha. Pada saat pecahnya G.30 S PKI. Hal ini dapat dimaklumi karena keberadaan 

pengasuh Pesantren Modern NU wilayah Lampung dan juga sekaligis ketua 

Front Pembebasan Pancasila Provinsi Lampung. Sehingga para santri dan siswa 

daerah  selain NU, ANSOR dan BANSER terlibat aktif dalam pengganyangan 

terhadap PKI dan antek-anteknya. Bagi paara santri dan daerah operasinya 

wilayah kecamatan Talang Padang beserta dengan ABRI, dan pada tahun 1965, 

dua lokal kelas belajar MTs PEMNU dijadikan markas atau kantor PUTERPRA 

(koramil pada saat ini), dan markas atau kantor POLSEK Kecamatan Talang 

Padang.

Perkembangan MTs PEMNU Talang Padang mulai berdirinya sampai 

sekarang telah memberikan andil terhadap kehidupan beragama, berbangsa dan 

bernegara. Hal ini terbukti dari banyaknya para alumni yang telah mengabdikan 

ilmu pengetahuannya baik sebagai bimbingan TPA, menjadi pembantu PPN, 

menjadi Kepala Desa, menjadi Guru baik menjadi Guru PNS maupun guru 

swasta, menjadi pegawai di lingkugan Departemen Agama maupun di instansi-

instansi lainnya, baik di provinsi lampung maupun provinvi-provinsi lain di 

wilayah indonesia.
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Selain itu juga MTs PEMNU Talang Padang dalam perkembangannya 

mengalami pasang surut terutama mulai tahun 1971 s/d 1998, hal ini sesuai 

dengan situasi tatanan kenegaraan pada waktu itu kurang menguntungkan bagi 

MTs PEMNU, hal ini disesabkan terjadinya perbedaan paham politik bagi para 

pengasuh pondok pesantren dengan partai yang brkuasa pada waktu itu. 

Aktivitas-aktivitas di MTs PEMNU Talang Padang selain dari proses belajar-

mengajar yang memakai kurikulum departemen agama yang telah di modifikasi 

sesuai dengan situasi dan kondisi madrasah, juga melaksanakan kegiatan 

ekstrakulikuler yang di laksanakan pada sore hari dan malam hari. Hal ini 

bertujuan untuk pengelolaan kualitas SDM siswa baik dalam ilmu pengetahuan 

umum maupun ilmu pengetahuan agama, sehingga para siswa diharapkan dapat 

berperan dalam kehidupan sosial keagamaan sasuai dengan fungsi dan posisinya 

masing-masing di tengah masyarakat.

MTs PEMNU tersebut di bawah naungan yayasan Pesantren Modern 

Nahdatul ‘Ulama (PEMNU), yang sekarang dipimpin oleh ibu Hj. Siti Nazifah 

Zamas, sebagai pimpinan pesantren modern Nahdatul ‘Ulama Talang Padang ini 

yang bertanggung jawab langsung dalam pembinaan kelancaran pendidikan dan 

pengajaran MTs PEMNU Talang Padang.

Disamping itu untuk memimpin proses pendidikan dan pengajaran MTs 

PEMNU Talang Padang ini maka dipercayakan kepada Bapak A. Harisuddin 

Zamas, B. BA sebagai kepala madrasah di MTs PEMNU ini.

MTs PEMNU telah mengalami pergantian kepala madrasah sebanyak 7 

kali dari sejak mulai berdirinya m\MTs PEMNU ini hingga sekarang yaiu:
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1. 1959 - 962, dipimpin oleh Bapak Raden Edi Sugiarto
2. 1963 - 1967, Amron Kemasan
3. 1968 - 1972, Syafri Zuman
4. 1973 - 1976, Kinami
5. 1977 - 1983, Drs. Basuki, Z
6. 1984 - 2000, A. Syafruddin Zamas
7. 2001 - sekaraang A. Harisuddin Zamas, B. BA1

2. Kondisi Umum Madrasah Tsanawiyah PEMNU Talang Padang

a. Keadaan Guru

Guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah PEMNU Talang Padang 

Tanggamus berjumlah 37 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I
Keadaan Guru MTs PEMNU

No Nama Guru

Mata 
Pelajaran 

(sesuai 
sertifikat)

Kualifikasi Pendidikan

Keterangan
SMA/
D3/S
1/S2

Fakultas Jurusan

1
Ani Nurani,S.Pd.

IPS S1

STKIP 
Bandar 
Lampung IPS

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

2
Suhanah,S.Ag.

Bahasa 
Arab S1 Tarbiyah

Bahasa 
Arab

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

3
Erlina 
Sukaesih,S.Pd. IPA S1 FKIP Pend. MIPA

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

4
Tuti Desi Arianti,
S.Pd. Matematika S1 FKIP Pend. MIPA

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

5
Samihah,S.Pd.I.

SKI S1 Tarbiyah PAI
Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

6
Siska 
Mahreta,S.Pd. Matematika S1

STKIP 
FKIP Pend. MIPA

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

7
Khairul 
Lathif,S.Pd.I.

Akidah 
Akhlak S1

STAIN 
Metro PAI

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

8
Sri Hastuti,S.Pd.I.

Bahasa 
Indonesia S1 Tarbiyah PAI

Sudah Sertifikasi / 
Tidak Linier

9
Risaldi,S.Pd.I.

Penjaskes S1 Tarbiyah PAI
Sudah Sertifikasi / 
Tidak Linier

                                                
1 Dokumentasi Arsip, MTs PEMNU Talang Padang
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10

Hasnida,S.Sos.I.

IPS S1 Dakwah

Pengemban
gan 
Masyarakat 
Islam

Sudah Sertifikasi / 
Tidak Linier

11
Desy Efriani,S.Si.

IPA S1 FKIP Pend. MIPA
Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

12
Rita Zahara,S.Pd. Bahasa 

Indonesia S1 STKIP

Pend. 
Bahasa dan 
Seni

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

13
Fauzi,S.Pd.

BK S1
STKIP 
M.P

Bimbingan 
Konsling

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

14
Paizah,S.Pd.

BK S1
STKIP 
M.P

Bimbingan 
Konsling

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

15
Salmawanah,S.Pd
.I.

Akidah 
Akhlak S1 Tarbiyah PAI

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

16 Sri Novianti,S.Pd. IPS S1 MIPA
Pend. 
Matematika

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

17
Hj.Siti Nazifah 
Zamas Mulok SMA - IPS

Belum S1 , Belum 
Sertifikasi

18
Dra.Hj.Siti 
Masroyah Zamas Mulok S1 Tarbiyah PAI Belum Sertifikasi

19 Hi. Hasan BR Mulok SMA SLTA IPS
Belum S1, Belum 
Sertifikasi

20 Hj. Rumiati Lubis
Bahasa 
Arab SMA MA -

Belum S1, Belum 
Sertifikasi

21
Ust.Syarifuddin,S
.Pd.I.

Alquran 
Hadist S1

STAIN 
Metro PAI Belum Sertifikasi

22
Dra.Cicih 
Sukaesih Pkn S1

FKIP 
UNILA IPS

Sudah Sertifikasi 
dan Sesuai Sertifikat

23
Sri 
Husipah,A.Ma.

Seni 
Budaya DIII Tarbiyah -

Belum S1, Belum 
Sertifikasi

24 Fitri Hartati,S.Pd. Pkn S1
STKIP 
FKIP PPkn Belum Sertifikasi

25
Yuni 
Puspitasari,S.Pd. IPS S1

STKIP 
M.P Pend. MIPA Belum Sertifikasi

26
Pertia 
Ningsih,S.Pd.

Bahasa 
Inggris S1

STKIP 
Bandar 
Lampung

Pend. 
Bhs.Inggris Belum Sertifikasi

27
Asri 
Ristanti,S.Pd.

Bahasa 
Inggris S1 Tarbiyah

Pend. 
Bhs.Inggris Belum Sertifikasi

28
Syamsul 
Huda,S.Hi. Fikih S1

Hukum 
Islam

Akhwalus 
Syakhsiyah Belum Sertifikasi
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29 Nur Aeni, S.Pd.I. Fikih S1 Tarbiyah PAI Belum Sertifikasi

30 Hi. Hasan BR Mulok SMA MA IPS
Belum S1, Belum 
Sertifikasi

31
Vera 
Yulizar,S.Pd.

Seni 
Budaya S1

STKIP 
Muhammd
iyah 
Pringsewu

Bimbingan 
Konseling Belum Sertifikasi

32 Rinaldi, S.Kom. Tinkom S1
STIMIK 
Gisting

Simtem 
Informasi Belum Sertifikasi

33 Sufrial,S.Hi.
Alquran 
Hadist S1

Hukum 
Islam

Akhwalus 
Syakhsiyah Belum Sertifikasi

34
Aryadi 
Irawan,S.Pd.I. Staff TU S1

STAIN 
Metro PAI Belum Sertifikasi

35 Nia Agustin Staff TU DI Darmajaya
Manajemen 
informatika

Belum S1, Belum 
Sertifikasi

36 Novi Yanti,Amd. Staff TU DIII
STIMIK 
Pringsewu

Manajemen 
informatika

Belum S1, Belum 
Sertifikasi

37
Muhammad 
Fahrozi,A.Md. Staff TU DIII

AMIK 
DCC

Manejemen 
Informatika

Belum S1, Belum 
Sertifikasi

b. Keadaan Peserta Didik

Pada tahun ajaran 2017-2018 Madrasah Tsanawiyah PEMNU 

memiliki 317 pesertadidik dari kelas tujuh sampai kelas sembilan. Adapun 

perincinannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Keadaan Peserta Didik MTs PEMNU Tahun Ajaran 2017-2018

No Kelas
Jumlah Peserta Didik Jumlah 

KeseluruhanLaki-laki Perempuan
1 I 61 60 121
2 II 48 47 95
3 III 61 40 101

Jumlah 170 147 317

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana MTs PEMNU Talang Padang dapat 

dijelaskan dari perincian lokasi madrasah dan juga fasilitas gedung yang telah 

di bangun pada madrasah tersebut.
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1) Lokasi Madrasah

Lokasi Madrasah Tsanawiyah PEMNU Terletak di Desa Negeri 

Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Di atas tanah 

seluas 20000 meter persegi.

Dengan luas lokasi yang ada telah mencukupi kebutuhan untuk 

tempat pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.2

2) Gedung Madrasah

Gedung Madrasah Tsanawiyah PEMNU dibangung sejak tahun 

1959 untuk memenuhi kebutuhan gedung yang diperlukan dalam rangka 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dengan dibangunnya gedung tersebut, 

maka tempat pendidikan dan pengajaran dapat berjalan dengan lancar. 

Adapun jumlah ruangan yang dapat dilihat dalam tabel berikut dengan 

perincian sebagai berikut :

No Jenis Ruangan Jumlah
1 Ruang Kepala madrasah 1 Lokal
2 Ruang Kelas 7 Lokal
3 Ruang Kantor 1 Lokal
4 Ruang Perpustakaan 1 Lokal
5 Ruang Laboratorium 1 Lokal
6 Ruang Guru 1 Lokal
7 Ruang BK 1 Lokal
8 Ruang Osis 1 Lokal
9 Ruang UKS 1 Lokal
10 Mushola 1 Lokal
11 Gudang 2 Lokal
12 Asrama
13 Perumahan Kamad

                                                
2 A. Harisuddin Zamas, Kepala Madrasah Tsanawiyah PEMNU, Wawancara, Tanggal  6 

Januari 2018
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d. Struktur Organisasi

Adapun mekanisme kerja dalam struktur organisasi Madrasah 

Tsanawiyah PEMNU adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah PEMNU

PENGURUS PEMNU TALANGPADANG
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA MADRASAH
A. Harisuddin Zamas

KOMITE

Kepala Tata Usaha
Nia Agustin

Wali KelasPerpustakaan
Deni Zulfikar, S.H.I

Waka Kurikulum
Dra. Cicih Sukaesih

Waka Kesiswaan
Herni Johansyah

GURU

Peserta Didik
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3. Upaya Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Kinerja Guru MTs 

PEMNU

Setelah penulis memberikan penjelasan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang data-data yang 

penulis dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

tentang upaya kepala madrasah dalam pengelolaan kinerja guru di MTs PEMNU 

Talang Padang kabupaten tanggamus. Adapun data yang penulis dapatkan dapat 

diuraikan sebagai berikut:

a. Bagaimana cara kepala madrasah dalam membimbing para guru untuk 

memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam 

pengelolaan kinerja guru?

Kepala madrasah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan 

pengembangan kurikulum dan program pembelajaran serta melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaannya. 

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“untuk memilih bahan ajar tentunya kita sesuaikan dengan 
kemampuan anak, selain itu juga sekolah sudah menyiapkan buku-buku 
yang ada di perpustakaan untuk bahan ajar serta bahan belajar anak-anak
sesuai dengan tingkatannya. Kendala dalam membimbing guru ini yaitu 
karena, semua peserta didik tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-
beda, maka dari itu guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dan 
sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar”.3

                                                
3 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
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Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa: 

“Dalam proses belajar mengajar guru telah mempersiapkan dengan 
membuat rencana pembelajaran atau RPP dengan rambu-rambu yang sudah 
diberikan. Tetapi tidak membuatnya untuk beberapa kali pertemuan dengan 
kompetensi dasar yang sama4 dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 
secara detail telah mencantumkan tujuan, aspek, waktu, materi, metode 
atau teknik, serta instrumen evaluasi yang digunakan.”

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis selama penelitian

penulis tidak dapat melihat secara langsung kepala madrasah membimbing 

guru tetapi penulis mendapatkan keterangan bahwa untuk mempersiapkan 

bahan ajar guru, guru telah membuat poin-poin materi yang akan di ajarkan 

dalam proses pembelajaran.5

Penulis melakukan dokumentasi dengan melihat poin-poin materi 

sebelum proses pembelajaran.

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kepala madrasah membimbing para guru untuk memilih bahan-bahan mana 

yang baik yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan 

dalam masyarakat serta sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.

b. Bagaimana cara kepala madrasah dalam membimbing para guru untuk 

memilih metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam 

pengelolaan kinerja guru ?

                                                
4 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018
5 Observasi di MTs PEMNU Talang Padang , Tanggal 21 Januari 2018 
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Metode mengajar dan kegiatan belajar yang umum digunakan. 

Biasanya guru menyajikan informasi kepada sejumlah siswa dengan 

menggunakan metode ceramah, berbicara dengan informal, menulis di 

papan tulis, memperagakan dan menggunakan bahan pandang dengar. 

Siswa belajar mandiri sesuai dengan kecepatannya dengan cara membaca, 

mengerjakan tugas pada lembar kerja, memecahkan masalah, menulis

laporan praktikum, dan barangkali menonton film serta menggunakan 

bahan pandang dengar lain. 

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi seperti bidang 
studi TIK dengan metode menggunakan lab. Komputer. Dalam kegiatan 
belajar mengajar guru menyampaikan materi dengan metode ceramah, 
menulis di papan tulis, guru dapat melaksanakan diskusi, atau tanya jawab, 
kendalanya tidak ada, selama saya membimbing para guru disini 
alhamdulillah semua guru melaksanakan dengan baik, dan metode 
pengajaranpun mereka ciptakan senyaman dan menyenangkan mungkin 
agar materi pembelajaran dapat di serap peserta didik dengan mudah”.6

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa: 

“Dalam pengelolaan kinerja guru kepala madrasah membimbing 
dalam pemilihan metode pembelajaran, metode pembelajaran yang 
digunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan juga menghapal 
surat-surat yang terkait dengan materi yang sedang di pelajari,7 membuat 
pembelajaran semenarik mungkin seperti dengan bercerita kisah nabi atau 
bercerita dengan memberikan sedikit humor.8

                                                
6 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
7 Vera Yuliza, Guru Seni Budaya PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 Januari 

2018
8 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018
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Pada saat observasi yang dilakukan penulis selama penelitian, 

penulis tidak dapat melihat secara langsung kepala madrasah membimbing 

guru dalam memilih metode mengajar tetapi penulis mendapatkan data di

lapangan bahwa dalam mengajar guru mengutamakan keterlibatan siswa 

dalam proses belajar mengajar menggunakan metode tanya jawab terkait 

materi yang sudah di pelajari, tanya jawab tidak hanya dengan guru tetapi 

juga kepada peserta didik, dan tidak terlepas dari bimbingan guru pada saat 

mengajar. Hal ini berpengaruh pada peserta didik, peserta didik benar-

benar mengerti isi dari pembelajaran dan untuk melatih keberanian serta 

bertambahnya wawasan. Selain menggunakan buku cetak sekolah juga 

telah menyiapkan buku LKS sebagai buku tambahan untuk menjelaskan 

pembelajaran dan juga sebagai pedoman.

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kepala madrasah membimbing dan mengawasi guru-guru agar pandai 

memilih metode-metode mengajar yang baik yaitu dengan menggunakan 

metode ceramah, diskusi, tanya jawab  dan juga menghapal surat-surat 

yang terkait dengan materi yang sedang di pelajari, membuat pembelajaran 

semenarik mungkin seperti dengan bercerita kisah nabi atau bercerita 

dengan memberikan sedikit humor dan melaksanakan metode itu sesuai 

dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak.

c. Apakah kepala madrasah mengadakan rapat-rapat dewan guru untuk 

membicarakan kurikulum, metode mengajar dan lain sebagainya dalam 

pengelolaan kinerja guru ?
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Tugas lain dari kepala madrasah yang perlu dibicarakan tersendiri 

adalah masalah pembinaan kurikulum madrasah. Sebenarnya apa 

pembinaan kurikulum tidak terlepas dari keseluruhan fungsi supervisi yang 

dijalankan oleh kepala madrasah. Sering kali terjadi bahwa apa yang 

tercantum dalam kurikulum banyak ketinggalan, tidak sesuai dengan 

kehidupan dan perkembangan zaman, atau tuntutan masyarakat.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“Mengingat begitu pentingnya pembelajaran saya sebagai kepala 
madrasah melakukan rapat terkait kurikulum dan metode mengajar agar 
guru setiap mengisi materi pembelajaran tidak menggunakan dengan satu 
metode saja dan setiap siswa harus memahami apa yang disampaikan oleh 
para guru, sehingga pada saat ulangan peserta didik dapat mengerjakan dan 
diharapkan akan mendapatkan nilai di atas KKM.” Kendala dalam 
membahas kurikulum yaitu pada pembuatan silabus untuk para guru.”9

Beradsarkan wawancara di atas diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa: 

“Kepala madrasah mengadakan rapat dewan guru agar dalam 
pembinaan kurikulum dan juga metode mengajar tercapai dengan baik, 
baik itu untuk peserta didik atau guru”10

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara

bahwa kepala madrasah mengadakan rapat dengan dewan guru beserta staf  

terkait kurikulum dan metode mengajar.

                                                
9 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
10 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018
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Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Kepala madrasah melakukan rapat terkait kurikulum dan metode mengajar 

agar guru setiap mengisi materi pembelajaran tidak menggunakan dengan 

satu metode saja dan setiap siswa harus memahami apa yang disampaikan 

oleh para guru, sehingga pada saat ulangan peserta didik dapat 

mengerjakan dan diharapkan akan mendapatkan nilai di atas KKM dalam 

hal ini maka pentingnya kepala madrasah dalam pembinaan dalam 

kurikulum.

d. Apakah kepala madrasah selalu mengunjungi guru yang sedang mengajar 

untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya lalu mengadakan diskusi 

dengan guru yang bersangkutan dalam pengelolaan kinerja guru ?

Perkunjungan kelas bertujuan memperoleh data mengenai keadaan 

sebenarnya selama guru mengajar. Dengan data itu kepala madrasah dapat 

berbincang-bincang dengan guru tentang kesulitan yang dihadapi guru-

guru. Pada kesempatan itu guru-guru dapat mengemukakan pengalaman-

pengalaman yang berhasil dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta 

meminta bantuan, dorongan dan mengikutsertakan. Oleh karena sifatnya 

mengadakan peninjauan dan mempelajari sesuatu yang dilihat sementara 

guru mengajar, maka sering disebut observasi kelas. Perkunjungan kelas ini 

berfungsi sebagai alat untuk mendorong guru agar pengelolaan cara 

mengajar guru dan cara belajar siswa.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa peranan 

yang dilakukan oleh kepala madrasah PEMNU dalam pengelolaan kinerja 
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guru adalah melakukan kunjungan ke masing-masing kelas untuk 

mengawasi secara langsung pelaksanaan proses belajar mengajar, 

sebagaimana keterangan dibawah ini :

“Dalam rangka menjalankan peran dan fungsi sebagai kepala 
madrasah, saya selalu meakukan kunjungan ke masing-masing kelas untuk 
mengawasi secara langsung pelaksanaan proses belajar-mengajar pada saat 
jam pelajaran berlangsung. Hal ini agar memotivasi para guru untuk 
senantiasa aktif mengajar di dalam kelas dan merasa dipantau dan di 
monitoring oleh pimpinan begitu juga untuk mengecek langsung kondisi 
sarana dan prasarana pendidikan yang ada, agar mendapatkan masukan 
langsung dari guru dan peserta didik tentang kondisi sarana prasarana yang 
ada untuk diadakan perbaikan di masa yang akan datang”.11

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa :

“Ðalam rangka pengelolaan kinerja guru di MTs PEMNU kepala 
madrasah 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 kepada kepala madrasah dalam 
rangka peningkatan belajar peserta didik.”12

Berdasarkan hasil wawancara bahwa kepala madrasah selalu 

melakukan kunjungan kelas. Dan dipertegas dengan hasil observasi yang 

pertama di temui bahwa kepala madrasah mengadakan kunjungan ke kelas-

kelas, pada observasi berikutnya kepala madrasah memantau kegiatan para 

guru dari ruang kepala madrasah.

                                                
11Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
12 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018



60

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Kepala Madrasah melakukan kunjungan ke masing-masing kelas dan 

memantau guru dari ruang kepala madrasah dalam rangka peningkatan 

pembelajaran di kelas dan dapat menyampaikan masukan dan pendapat 

kepada kepala madrasah dalam rangka peningkatan belajar peserta didik.

e. Apakah kepala madrasah mengadakan saling kunjungan kelas antar guru 

dalam pengelolaan kinerja guru ?

Kepala madrasah menganjurkan agar guru-guru saling mengunjungi 

rekan-rekan di kelas atau di sekolah lain. Untuk cara ini diperlukan 

perencanaan atau musyawarah terlebih dahulu. Sebelum mengadakan 

visitasi harus ditunjukkan dengan jelas tujuannya, yaitu: mengobservasi 

suatu teknik tertentu.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“Dalam pengelolaan kinerja guru, guru harus selalu melakukan 
kunjungan kelas antar guru, ini diharapkan agar para guru mendiskusikan, 
menilai apa yang baru dilihat sehingga dalam diskusi ini ada kemungkinan 
timbul tanya jawab masalah-masalah yang kurang jelas, dan  masing-
masing merasa ada perubahan dan mengalami pertumbuhan”13

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan kinerja guru, kami para guru melakukan saling 
kunjung kelas antar guru, hal ini dapat memberikan hal yang bermanfaat 
bagi saya, saya dapat melihat metode apa yang di gunakan para guru dan 
saya menemukan pelajaran tentunya atau pengalaman, setelah itu kami para 
guru sharing dan berbagi pengalaman pada saat itu”.14

                                                
13 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
14 Vera Yuliza, Guru Seni Budaya PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 Januari 

2018
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Dari hasil wawancara guru melakukan saling kunjung kelas antar 

guru. Sedangakan penulis tidak dapat melakukan dokumentasi secara 

menyeluruh mengenai kunjungan kelas antar guru, penulis juga tidak dapat 

melakukan observasi secara menyeluruh dikarenakan kegiatan guru saling 

kunjung kelas sedang tidak terlaksana saat penulis melakukan penelitian. 

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

kepala madrasah mengadakan kunjungan kelas antar guru agar para guru 

dapat berbagi pengalaman dan dapat menilai satu sama lain dalam proses 

belajar mengajar.

f. Apakah setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu 

silabus mata pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada 

rencana pelajaran/kurikulum yang berlaku di madrasah dalam pengelolaan

kinerja guru ?

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program 

pembelajaran, kepala madrasah sebagai pengelola program pembelajaran 

bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum (SK-KD) 

secara lebih rinci dan operasional ke dalam indikator-indikator. Dalam hal 

ini, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) wajib 

dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:
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“Setiap tahun khususnya setiap awal semester selalu membimbing 
dan memberi petunjuk tentang bagaimana cara merumuskan dan membuat 
berbagai Perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, silabus, program tahunan, prograam semester, program 
bulanan, program mingguan, perumusan dalam menetapkan kriteria 
ketuntasan minimal (KKM)”.15

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengelolaan kinerja guru setiap tahunnya kepala madrasah 
mewajibkan para guru untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 
yang secara detail telah mencantumkan tujuan, aspek, waktu, materi, 
metode atau teknik, serta instrumen evaluasi yang digunakan.”16

Berdasarkan hasil wawancara guru setiap tahun ajaran baru harus 

menyusun silabus. Di pertegas dengan hasil observasi bahwa guru telah 

membuat silabus yang dilihat oleh penulis bahwa guru telah membuat 

rencana pelaksanan pembelajaran.

Seperti  yang dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Pada setiap akhir tahun guru-guru telah diwajibkan untuk membuat silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara detail telah mencantumkan 

tujuan, aspek, waktu, materi, metode atau teknik, serta instrumen evaluasi 

yang digunakan.

g. Dalam meningakatkan kinerja guru apakah setiap akhir tahun kepala 

madrasah mengadakan evaluasi terhadap cara dan hasil kerja guru dalam 

pengelolaan kinerja guru ?

                                                
15 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
16 Vera Yuliza, Guru Seni Budaya PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 Januari 

2018
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Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang 

kegiatannya dalam lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar 

mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi 

yang dilakukan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran 

adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena 

melalui evaluasi seorang guru akan mendapatkan informasi tentang 

pencapaian hasil belajar.

Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“Dalam upaya pengelolaan pemahaman para guru tentang dunia 
pendidikan dan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja guru 
dalam proses belajar mengajar, saya sebagai kepala madrrasah selalu 
mengadakan rapat atau pertemuan dengan para guru dan staf untuk 
membahas berbagai hal yang berkenaan proses belajar mengajar. Rapat 
biasanya diadakan pada waktu awal masuk sekolah baik di semester 
pertama maupun di semester kedua untuk membahas berbagai persiapan 
dalam proses belajar, khususnya dalam hal bimbingan dalam hal membuat 
perangkat pembelajaran dan memberikan informasi berkenan dengan dunia 
pendidikan yang dibutuhkan oleh guru begitu juga dilakukan di akhir 
semester untuk mengevaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran dan hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu intuk 
dibahas.” 17

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa :

“Kepala madrasah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap 
kinerja guru dalam proses belajar mengajar, yaitu mengadakan rapat 
biasanya diadakan pada waktu awal masuk sekolah, di semester pertama 

                                                
17 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
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maupun di semester kedua untuk membahas berbagai persiapan dalam
proses belajar, memberikan informasi tentang dunia pendidikan yang 
dibutuhkan oleh guru begitu juga dilakukan di akhir semester untuk 
mengevaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan hal-hal 
lain yang dianggap penting dan perlu untuk dibahas.”18

Pada saat observasi penulis tidak dapat melihat evaluasi 

dikarenakan kegiatan tersebut hanya diadakan pada akhir tahun ajaran.

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

rapat diadakan pada awal masuk sekolah baik di semester pertama maupun 

di semester kedua untuk membahas berbagai persiapan dalam proses 

belajar, khususnya dalam hal bimbingan dalam hal membuat perangkat 

pembelajaran dan memberikan informasi berkenan dengan dunia 

pendidikan yang dibutuhkan oleh guru begitu juga dilakukan di akhir 

semester untuk mengevaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan hal-hal lain yang dianggap penting dan perlu intuk 

dibahas.

h. Apakah setiap akhir tahun ajaran kepala madrasah mengadakan penelitian 

bersama guru mengenai situasi dan kondisi madrasah dalam membuat 

program madrasah untuk tahun berikutnya dalam pengelolaan kinerja guru?

Program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar 

siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi 

kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan 

siswa, sarana, fasilitas dan sumber-sumber belajar, dan lain-lain.

                                                
18 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018
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Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harisuddin Zamas selaku 

kepala madrasah, beliau menjelaskan:

“Ya, setiap akhir tahun kami selalu mengadakan penelitian terkait 
madrasah ini, seperti fasilitas, sarana, pencapaian kinerja guru, dan 
kemajuan siswa. Kendalanya yaitu di fasilitas sekolah, karena sarana dan 
prasarana di sekolah ini belum sepenuhnya lengkap, contoh madrasah ini 
belum menggunakan LCD untuk belajar-mengajar, masjid masih dalam 
pembangunan, dan mempersiapkan program apa yang selanjutnya akan di 
laksanakan.”19

Hasil wawancara di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan guru di MTs PEMNU Talang Padang yang menyatakan bahwa :

“Kami semua para guru dan kepala madrasah setiap akhir tahun 
mengadakan penelitian terkait madrasah ini, seperti fasilitas, sarana, 
sumber belaar dan apa saja yang perlu diperbaiki atau program apa saja 
yang akan dilakukan untuk tahun yang berikutnya.” 20

Penulis tidak dapat melakukan dokumentasi secara menyeluruh

mengenai penelitian bersama guru mengenai situasi dan kondisi madrasah 

dalam membuat program madrasah untuk tahun berikutnya, penulis juga 

tidak dapat melakukan observasi secara menyeluruh dikarenakan kegiatan 

yang diadakan MTs PEMNU sedang tidak terlaksana saat penulis 

melakukan penelitian. 

Seperti  yang dijelaskan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

setiap akhir tahun kepala madrasah selalu mengadakan penelitian berkaitan 

dengan kondisi dan situasi madrasah, kurikulum, unjuk kerja guru, 

kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber-sumber 

belajar.

                                                
19 Harisuddin Zamas , Kepala Madrasah  Tsanawiyah PEMNU Talang Padang, Wawancara

Tanggal 20 Januari 2018
20 Khairul Lathif, Guru Akidah Akhlak MTs PEMNU Talang Padang, Wawancara Tanggal 21 

Januari 2018
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B. Pembahasan 

Berdasarkan wawancara, dokumentasi atau data-data dan observasi yang 

penulis jelaskan di atas dapat penulis pahami bahwasannya Upaya Kepala Madrasah 

Dalam Pengelolaan Kinerja Guru di MTs Pesantren Modern Nahdatul Ulama Talang 

Padang Kabupaten Tanggamus antara lain :

1. Membimbing para guru untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam pengelolaan kinerja guru?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan dalam 

membimbing para guru kepala madrasah memilih bahan-bahan mana yang 

baik yang sesuai dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam 

masyarakat serta sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Hal ini sejalan dengan pendapat H.E Mulyasa bahwa dalam proses 

pengembangan program madrasah, kepala madrasah hendaknya tidak 

membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan 

program-program madrasah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan 

kebutuhan lingkungan. Kepala madrasah merupakan seorang manajer di 

madrasah. Ia harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran di madrasah. 

Untuk kepentingan tersebut, setidaknya terdapat empat langkah yang harus 

dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan 

kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, pengelolaan perencanaan program, 

memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. 21

                                                
21 H.E Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 82
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2. Membimbing para guru untuk memilih metode mengajar yang sesuai dengan 

kemampuan siswa dalam pengelolaan kinerja guru ?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan kepala 

madrasah membimbing dan mengawasi guru-guru agar pandai memilih 

metode-metode mengajar yang baik yaitu dengan menggunakan metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab  dan juga menghapal surat-surat yang terkait 

dengan materi yang sedang di pelajari, membuat pembelajaran semenarik 

mungkin seperti dengan bercerita kisah nabi atau bercerita dengan 

memberikan sedikit humor dan melaksanakan metode itu sesuai dengan bahan 

pelajaran dan kemampuan anak.

Hal ini sejalan dengan pendapat Hamzah bahwa metode mengajar dan 

kegiatan belajar yang umum digunakan. Biasanya guru menyajikan informasi 

kepada sejumlah siswa dengan menggunakan metode ceramah, berbicara 

dengan informal, menulis di papan tulis, memperagakan dan menggunakan 

bahan pandang dengar. Siswa belajar mandiri sesuai dengan kecepatannya 

dengan cara membaca, mengerjakan tugas pada lembar kerja, memecahkan 

masalah, menulis laporan praktikum, dan barangkali menonton film serta 

menggunakan bahan pandang dengar lain. Interaksi antarguru dengan siswa 

dan antarsiswa terjadi melalui tanya jawab, diskusi, kegiatan kelompok kecil, 

tugas yang harus diselesaikan, dan laporan. Ketiga pola ini (penyajian di 

kelas, belajar mandiri, dan interaksi guru-siswa) adalah kategori yang 

mengelompokkan sebagian besar metode pengajaran dan pembelajaran.22

                                                
22 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, ((Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 43
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3. Mengadakan rapat-rapat dewan guru untuk membicarakan kurikulum, metode 

mengajar dan lain sebagainya dalam pengelolaan kinerja guru ?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan kepala 

madrasah melakukan rapat terkait kurikulum dan metode mengajar agar guru 

setiap mengisi materi pembelajaran tidak menggunakan dengan satu metode 

saja dan setiap siswa harus memahami apa yang disampaikan oleh para guru, 

sehingga pada saat ulangan peserta didik dapat mengerjakan dan diharapkan 

akan mendapatkan nilai di atas KKM, dalam hal ini maka pentingnya kepala 

madrasah dalam pembinaan dalam kurikulum.

Hal ini sejalan dengan pendapat Piet bahwa Tugas lain dari kepala 

madrasah yang perlu dibicarakan tersendiri adalah masalah pembinaan 

kurikulum madrasah. Sebenarnya apa pembinaan kurikulum tidak terlepas 

dari keseluruhan fungsi supervisi yang dijalankan oleh kepala madrasah. 

Sering kali terjadi bahwa apa yang tercantum dalam kurikulum banyak 

ketinggalan, tidak sesuai dengan kehidupan dan perkembangan zaman, atau 

tuntutan masyarakat. Itulah sebabnya maka untuk memajukan dan 

mengembangkan sekolah agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang sesuai 

dengan tuntutan masyarakat dan negara tentu perlu adanya pembinaan 

kurikulum. Yang dimaksud dengan pembinaan kurikulum bukan berarti 

bahwa sekolah harus menyusun atau menciptakan sendiri suatu kurikulum. Di 

tiap tingkat dan jenis sekolah kurikulum itu sudah ada. Sekolah wajib 

melaksanakan kurikulum itu dengan sebaik-baiknya.23

                                                
23 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 27
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4. Mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode 

mengajarnya lalu mengadakan diskusi dengan guru yang bersangkutan dalam 

pengelolaan kinerja guru ?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan kepala 

madrasah selalu melakukan kunjungan ke masing-masing kelas dalam rangka 

peningkatan pembelajaran di kelas dan dapat menyampaikan masukan dan 

pendapat kepada kepala madrasah dalam rangka peningkatan belajar peserta 

didik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Piet bahwa kunjungan kelas bertujuan 

memperoleh data mengenai keadaan sebenarnya selama guru mengajar. 

Dengan data itu kepala madrasah dapat berbincang-bincang dengan guru 

tentang kesulitan yang dihadapi guru-guru. Pada kesempatan itu guru-guru 

dapat mengemukakan pengalaman-pengalaman yang berhasil dan hambatan-

hambatan yang dihadapi serta meminta bantuan, dorongan dan 

mengikutsertakan. Oleh karena sifatnya mengadakan peninjauan dan 

mempelajari sesuatu yang dilihat sementara guru mengajar, maka sering 

disebut observasi kelas. Perkunjungan kelas ini berfungsi sebagai alat untuk 

mendorong guru agar pengelolaan cara mengajar guru dan cara belajar siswa. 

Perkunjungan ini dapat memberi kesempatan guru-guru untuk mengungkap 

pengalamannya sekaligus sebagai usaha untuk memberikan rasa mampu pada 

guru-guru. Karena guru dapat belajar dan memperoleh pengertian secara 

moral bagi pertumbuhan kariernya.24

                                                
24 Ibid., h. 53



70

5. Mengadakan saling kunjungan kelas antar guru dalam pengelolaan kinerja 

guru ?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan kepala 

madrasah mengadakan kunjungan kelas antar guru agar para guru dapat 

berbagi pengalaman dan dapat menilai satu sama lain dalam proses belajar 

mengajar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Piet Kepala madrasah menganjurkan 

agar guru-guru saling mengunjungi rekan-rekan di kelas atau di sekolah lain. 

Untuk cara ini diperlukan perencanaan atau musyawarah terlebih dahulu. 

Sebelum mengadakan visitasi harus ditunjukkan dengan jelas tujuannya, 

yaitu: mengobservasi suatu teknik tertentu. Jika tujuan ini telah ditetapkan 

maka langakah berikutnya ialah memilih guru yang akan dikunjunginya, 

aktivitas-aktivitas apa yang akan dilihat dan sebagainya. Nilai visitasi 

bertambah jika diikuti dengan musyawarah, antara pengunjung dan yang 

dikunjungi untuk mendiskusikan, menganalisis prosedur teknik yang baru 

dilihat. Dalam diskusi itu ada kemungkinan timbul tanya jawab masalah-

masalah yang kurang jelas. Dengan demikian masing-masing merasa ada 

perubahan dan mengalami pertumbuhan.25

6. Setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu silabus mata 

pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada rencana 

pelajaran/kurikulum yang berlaku di madrasah dalam pengelolaan kinerja 

guru ?

                                                
25 Ibid., h. 80-83 
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Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan pada setiap 

akhir tahun guru-guru telah diwajibkan untuk membuat silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang secara detail telah mencantumkan tujuan, 

aspek, waktu, materi, metode atau teknik, serta instrumen evaluasi yang 

digunakan.

Hal ini sejalan dengan pendapat E. Mulyasa bahwa Untuk menjamin 

efektivitas pengembangan kurikulum dan program pembelajaran, kepala 

madrasah sebagai pengelola program pembelajaran bersama dengan guru-guru 

harus menjabarkan isi kurikulum (SK-KD) secara lebih rinci dan operasional 

ke dalam indikator-indikator. Dalam hal ini, silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran.26

7. Dalam meningakatkan kinerja guru setiap akhir tahun kepala madrasah 

mengadakan evaluasi terhadap cara dan hasil kerja guru dalam pengelolaan

kinerja guru ?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan rapat 

diadakan pada awal masuk sekolah baik di semester pertama maupun di 

semester kedua untuk membahas berbagai persiapan dalam proses belajar, 

khususnya dalam hal bimbingan dalam hal membuat perangkat pembelajaran 

dan memberikan informasi berkenan dengan dunia pendidikan yang 

                                                
26 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

h. 82
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dibutuhkan oleh guru begitu juga dilakukan di akhir semester untuk 

mengevaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan hal-hal lain 

yang dianggap penting.

Hal ini sejalan dengan pendapat H.M Sukardi bahwa Evaluasi 

pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam 

lingkup kelas atau dalam lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi 

pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Bagi 

seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan mengajar, karena melalui evaluasi seorang guru akan mendapatkan 

informasi tentang pencapaian hasil belajar. Di samping itu, dengan evaluasi 

seorang guru juga akan mendapatkan informasi tentang materi yang telah ia 

gunakan, apakah dapat diterima oleh para siswanya, atau tidak.27

8. Setiap akhir tahun ajaran kepala madrasah mengadakan penelitian bersama 

guru mengenai situasi dan kondisi madrasah dalam membuat program 

madrasah untuk tahun berikutnya dalam pengelolaan kinerja guru?

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan setiap akhir 

tahun kepala madrasah selalu mengadakan penelitian berkaitan dengan 

kondisi dan situasi madrasah, kurikulum, unjuk kerja guru, kemampuan dan 

kemajuan siswa, sarana, fasilitas dan sumber-sumber belajar.

                                                
27 H. M. Sukardi, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 5
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Hal ini sejalan dengan pendapat Nana Syaodih Sukmadinata bahwa 

program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa 

dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, 

kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, 

fasilitas dan sumber-sumber belajar, dan lain-lain.28

                                                
28 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 173



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, upaya kepala madrasah dalam pengelolaan

kinerja guru di MTs PEMNU Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu:

1. Kepala madrasah memilih bahan-bahan mana yang baik yang sesuai dengan 

perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat serta sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

2. Kepala madrasah memilih metode mengajar sesuai dengan bahan pelajaran 

dan kemampuan anak yaitu dengan diskusi, ceramah, tanya jawab  dan juga 

menghapal surat-surat yang terkait dengan materi yang sedang di pelajari, 

membuat pembelajaran semenarik mungkin.

3. Kepala madrasah mengadakan rapat terkait kurikulum dan metode mengajar 

guru yaitu untu mengarah pembinaan kurikulum.

4. Kepala madrasah selalu melakukan kunjungan ke masing-masing kelas dalam 

rangka pengelolaan pembelajaran di kelas seperti supervisi.

5. Kepala madrasah mengadakan kunjungan kelas antar guru agar para guru 

dapat berbagi pengalaman dan dapat menilai satu sama lain dalam proses 

belajar mengajar yang bertujuan mengobservvasi teknik tertentu.

6. Setiap akhir tahun guru-guru telah diwajibkan untuk membuat silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang secara detail telah mencantumkan 
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tujuan, aspek, waktu, materi, metode atau teknik, serta instrumen evaluasi 

yang digunakan.

7. Kepala madrasah mengevaluasi kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran 

dan pencapaian hasil kerja guru.

8. Setiap akhir tahun kepala madrasah melakukan penelitian berkaitan dengan 

kondisi dan situasi madrasah, sarana, fasilitas dan sumber-sumber belajar.

B. Saran-saran

Dengan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut :

1. Kepala madrasah hendaknya selalu pengelolaan supervisi kepada para guru 

agar lebih memahami fungsi dan peranannya sebagai pendidik, terutama 

pemahaman para guru tentang kinerja dalam mengajar. Hal ini perlu karena 

dari kinerja seorang guru akan membawa nama baik madrasah dan akan 

tercapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Kepala madrasah juga harus professional dalam memberikan tugas pada guru, 

seperti memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bidangnya karena hal 

ini akan menghasilkan kinerja guru yang baik.

3. Kepada segenap guru Madrasah Tsanawiyah PEMNU, hendaknya lebih 

bersemangat tatkala mendapat supervisi dan pengarahan dari kepala madrasah. 

Hal ini sangat penting untuk pengelolaan kinerja guru dan tercapainya 

program madrasah.
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C. Penutup

Dengan segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan petunjuk kepada semua umat manusia. Penulisan skripsi ini guna 

memenuhi salah satu syarat dan tugas untuk memperoleh gelar kesarjanaan, sebagai 

tanda telah selesainya studi pada jenjang pendidikan Strata 1.

Bahwa skripsi ini merupakan jerih payah dan hasil karya yang maksimal dari 

penulis, dengan harapan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran bagi 

pendidikan (Tarbiyah dan Keguruan) khususnya pada program studi Manajemen 

Pendidikan Islam (MPI).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skipsi ini masih banyak terdapat 

kekurangan dan belum dapat mencapai pada apa yang diharapkan, hal ini karna 

pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Oleh karena itu masukan 

dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.
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Gambar 1. Guru seni budaya
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Gambar 3. Kepala Madrasah

Gambar 4. Gambar keadaan bangunan madrasah







Gambar 5. Keadaan belajar di kelas
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Wanwancara Kepala Madrasah

1. Bagaimana cara Bapak dalam membimbing para guru untuk memilih bahan 
ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam meningkatkan kinerja guru 
?

2. Apa saja kendala-kendala Bapak dalam membimbing para guru untuk 
memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam 
meningkatkan kinerja guru ?

3. Bagaimana cara Bapak dalam membimbing para guru untuk memilih metode 
mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa ?

4. Apa kendala kendala-kendala Bapak dalam membimbing para guru untuk 
memilih metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam 
meningkatkan kinerja guru ?

5. Apakah Bapak mengadakan rapat-rapat dewan guru untuk membicarakan 
kurikulum, metode mengajar dan lain sebagainya dalam meningkatkan kinerja 
guru ?

6. Apa kendala Bapak dalam mengadakan rapat-rapat dewan guru untuk 
membicarakan kurikulum, metode mengajar dan lain sebagainya ?

7. Apakah Bapak selalu mengunjungi guru yang sedang mengajar untuk meneliti 
bagaimana metode mengajarnya lalu mengadakan diskusi dengan guru yang 
bersangkutan ?

8. Apa kendala-kendala yang Bapak temui saat mengunjungi guru yang sedang 
mengajar untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya lalu mengadakan 
diskusi dengan guru yang bersangkutan ?

9. Apakah Bapak mewajibkan saling kunjungan kelas antar guru dalam 
meningkatkan kinerja guru ?

10. Menurut pandangan Bapak apakah guru-guru memiliki kendala dalam 
melakukan kegiatan saling kunjung kelas antar guru ?

11. Dalam meningkatkan kinerja guru apakah setiap tahun ajaran baru guru 
diwajibkan menyusun silabus ?

12. Apakah kendala-kendala dalam menyusun silabus tersebut ?
13. Dalam meningakatkan kinerja guru apakah setiap akhir tahun Bapak 

mengadakan evaluasi terhadap cara dan hasil kerja guru ?
14. Apa saja kendala yang Bapak saat mengevaluasi cara dan hasil kerja guru ?
15. Apakah setiap akhir tahun ajaran Bapak mengadakan penelitian bersama guru 

mengenai situasi dan kondisi madrasah dalam membuat program madrasah 
untuk tahun berikutnya ?



16. Apakah kendala yang bapak hadapi selama penelitian bersama guru mengenai 
situasi dan kondisi sekolah dalam membuat program madrasah untuk tahun 
berikutnya ?



Wawancara Guru

1. Bagaimana cara Kepala Madrasah dalam membimbing para guru untuk 
memilih bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam 
meningkatkan kinerja guru ?

2. Bagaimana cara Kepala Madrasah dalam membimbing para guru untuk 
memilih metode mengajar yang sesuai dengan kemampuan siswa ?

3. Apakah Kepala Madrasah mengadakan rapat-rapat dewan guru untuk 
membicarakan kurikulum, metode mengajar dan lain sebagainya dalam 
meningkatkan kinerja guru ?

4. Apakah Kepala Madrasah selalu mengunjungi guru yang sedang mengajar 
untuk meneliti bagaimana metode mengajarnya lalu mengadakan diskusi 
dengan guru yang bersangkutan ?

5. Apakah Kepala Madrasah mewajibkan saling kunjungan kelas antar guru 
dalam meningkatkan kinerja guru ?

6. Dalam meningkatkan kinerja guru apakah setiap tahun ajaran baru guru 
diwajibkan menyusun silabus ?

7. Dalam meningakatkan kinerja guru apakah setiap akhir tahun Kepala 
Madrasah mengadakan evaluasi terhadap cara dan hasil kerja guru ?

8. Apakah setiap akhir tahun ajaran Kepala Madrasah mengadakan penelitian 
bersama guru mengenai situasi dan kondisi madrasah dalam membuat 
program madrasah untuk tahun berikutnya ?



Wawancara Kinerja Guru

1. Apakah guru membuat perencanaan dan persiapan sebelum mengajar ? ada 
berapa guru yang membuat dan ada berapa yang tidak membuat?

2. Bagaimana guru dalam penguasaan materi yang akan diajukan kepada siswa ?
Apakah semua guru menguasai pak ? ada berapa guru yang menguasai materi 
dan ada berapa yang tidak menguasai ?

3. Bagaimana guru dalam penguasaan  metode dan strategi mengajar ? Apakah 
semua guru menguasai pak ? ada berapa guru yang menguasai materi ?

4. Apakah guru selalu memberikan tugas-tugas kepada siswa ? jika iya, berapa 
guru yang selalu memberikan tugas ?

5. Bagaimana guru dalam mengelola kelas ?
6. Apakah guru melakuan penilaian dan evaluasi belajar mengajar ? berapa guru 

pak yang melakukan penilaian dan evaluasi ?



KERANGKA OBSERVASI

1. Mengamati fasilitas yang dimiliki madrasah !
2. Mengamati proses pelaksanaan supervisi oleh kepala madrasah !
3. Mengamati proses pelaksanaan belajar mengajar di kelas !
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7. Data-data tertulis yang berhubungan dengan perkembangan madrasah 
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