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PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU 
DI MADRASAH TSANAWIYAH AMRUL HUDA KECAMATAN PALAS 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh
AHMAD SUKMANA

NPM : 1411030004

ABSTRAK

Madrasah adalah tempat para peserta didik untuk belajar menuntut ilmu. 
Secara halnya dengan sekolah-sekolah lain madrasah juga merupakan pendidikan 
formal. Yang menggunakan pemahaman keagamaan dalam hal ini adalah islam. 
Kepala madrasah merupakan jabatan tertinggi di madrasah. Ia berperan sebagai 
pemimpin madrasah dan dlam struktur organasasi madrasah yang kedudukannya 
paling atas. Dengan demikian kepala madrasah sangat berperan dalam meningkatkan 
kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dapat dicapai oleh seorang 
guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawabnya.

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru sudah baik dan 
berperan besar terhadap kemajuan dan kualitas madrasah. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 
Kinerja Guru”. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran 
kepala madrasah yang dilaksanakan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
dan dapat untuk mengetahui kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Dalam proses 
pengumpulan data, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, kemudian 
menggunakan metode angket dan interview sebagai data pokok, metode observasi dan 
dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian ditelaah dan dianalisis dengan cara 
reduction, data display dan conclusiondrawing atau verification, adapun dapat 
menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir induktif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala 
madrasah dalam meningkatkan kinerja guru secara keseluruhan sudah berjalan dengan
cukup baik, kepala madrasah membantu guru dalam merumuskan perbaikan program 
pengajaran, mengadakan pelatihan, seminar guru untuk meningkatkan kinerja guru, 
mengembankan suasana kerja sama secara efektif dan memberikan penghargaan dan 
pengakuan kepada guru, mengevaluasi dan membantu guru dalam pembuatan tes yang 
baik dengan tujuan untuk melihat sampai dimana hasil serta kemampuan murid dan 
untuk meningkatkan kinerja guru.
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MOTTO

           

          

Artinya  :  Sesungguhnya Allah menyuruh kamu meyampaikan amanat yang berhak 

menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan hokum 

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.  : (Q.S. An-nisaa : 58).1

                                                          
1 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, CV Penerbit, Diponegoro, 2005, hal. 69



vi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Atas ridho Allah dan rahmat Allah SWT dari lubuk hati yang paling dalam dan rasa 

terimakasih yang setulusnya serta rasa shukur kepada Allah SWT kupersembahkan 

Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku yang telah membersarkan dan mendidikku ayahanda 

Sadeli dan Ibunda Lilik Maryatun Tercinta, yang terus dan senantiasa 

mencurahkan lasih sayangnya kepadaku, terima kasih ayah dan bunda yang 

telah memotivasiku dan mendukung aku baik secara moril dam materil, dan 

selalu mendoakan demi keberhasilanku.

2. Adikku Aulia sukmawati yang selalu menyayangi dan mengharapkan 

keberhasilanku serta keponakanku Ahmad Husni Mubarok yang telah 

menemaniku dan memberikan masukan serta kekasihku Anisa Rusdiana yang 

telah memberikan motivasi dan penyemangatku.

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negari Raden Intan Lampung yang 

telah mendewasakan penulis dalam berfikir, berbuat dan bertindak.



vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Sukmana, dilahirkan di Desa Rejomulyo 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 25 Agustus 1996,

Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sadeli dan Lilik 

Maryatun.

Dengan rimayat pendidikan dimulai dari jenjang sekolah dasar negeri 2 

Rejomulyo yang diselesaikan pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan 

lanjutan tingkat pertama yang ditempuh pada Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

yang diselesaikan pada tahun 2011, sedangkan pendidikan menengah penulis tempuh 

di Sekolah Menengah Atas ( SMA) yang diselesaikan pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi 

Universitas Islam Negeri ( UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Selama menjadi 

mahasiswa pernah aktif di salah satu kegiatan baik intra maupun ekstra, yaitu :

1. Aktif di UKM Bapinda UIN Raden Intan Lampung 2014

2. Aktif di PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)   



viii

KATA PENGANTAR

Bimillahirohmanirrohim

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-nya sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran 

Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan”.

Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar 

Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa 

melaksanakan sunnahnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan suafaatnya 

di hari kiamat kelak, Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman 

yang penulis miliki.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan 

bimbingan dari beberapa pihak, dengan demikian tidak mengurangi rasa terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Chairul Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dan 

berbagai hal sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



ix

2. Bapak Drs. Amiruddin, M.Pd.I selaku ketua jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Drs.Septuri,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs.Sa’idy,M.Ag 

selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta 

motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

5. Kepada bapak Iwan Darmawan. S.Pd selaku kepala Madrasah Tsanawiyah 

Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang telah 

memberikan izin untuk mengadakan penelitian di lembaga yang dipimpinnya, 

serta memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak tersebut penulis 

mengucapkan banyak terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan 

ampunan-Nya bagi hamba-hamba yang telah mempersembahkan yang terbaik kepada 

sesamanya. Akhirnya, dengan rasa yang mendalam penulis memohon ridho seraya 

berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang lain.

Bandar Lampung,         Mei 2018
Penulis,

AHMAD SUKMANA



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

ABSTRAK ...................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN........................................................................ iv

MOTTO .......................................................................................................... v

PERSEMBAHAN........................................................................................... vi

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii

KATA PENGANTAR.................................................................................... viii

DARTAR ISI .................................................................................................. x

DARTAR TABEL .......................................................................................... xii

DARTAR LAMPIRAN.................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul .............................................................................. 1

B. AlasanMemilihJudul ...................................................................... 3

C. LatarBelakangMasalah................................................................... 4

D. RumusanMasalah ........................................................................... 20

E. TujuandanKegunaanPenelitian ...................................................... 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepala Madrasah............................................................................ 21

1. PengertianKepala Madrasah..................................................... 21

2. Syarat-syaratKepala Madrasah SebagaiPemimpin .................. 23

3. Peranan Kepala Madrasah ....................................................... 26

4. Tugas dan Fungsi Kepala Madrasah ....................................... 29



xi

B. Kinerja Guru................................................................................... 32

1. PengertianKinerja Guru .......................................................... 32

2. PenilianKinerja Guru ............................................................... 34

3. Faktor-faktor yang MempengaruhiKinerja Guru ..................... 37

4. ManfaatPenilianKinerja Guru .................................................. 39

5. PeranKepala Madrasah DalamMeningkatkanKinerja Guru..... 40

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian................................................................................. 43

1. Jenis Penelitian .............................................................................. 44

2. Sifat Penelitian ............................................................................... 45

3. Sumber Penelitian ......................................................................... 45

4. Metode pengumpulan data ............................................................ 46

BAB IV PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Singkat Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda .................... 53

1. Visi Madrasah .......................................................................... 55

2. Misi Madrasah.......................................................................... 55

3. Tujuan Madrasah...................................................................... 55

B. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda ... 56

C. Keadaan Guru dan Karyawan ........................................................ 56

D. Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru........ 58

E. Analisis Data dan Pengolahan Data ............................................... 61

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 80

B. Saran .............................................................................................. 81

C. Penutup........................................................................................... 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



xii

DAFTAR TABEL

Tabel I Hasil Prasurvay Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul 
Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ..........  19

Table II Keadaan Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ....................  46

Table III Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Amrul 
Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.............56  

Table IV Keadaan Guru dan Karyawan diMadrasah Tsanawiyah Amrul 
Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ...........57

Table V Pengolahan data hasil angket diMadrasah Tsanawiyah Amrul 
Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan........... 63



xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Angket

Lampiran 2 : Kisi-kisi Kuesioner

Lampiran 3 : Kerangka observasi

Lampiran 4 : Kerangka Dokumentasi 

Lampiran 5 : Kerangka Interview Kepala Madrasah

Lampiran 6 : Surat Pengantar Riset

Lampiran 7 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 8 : Pengesahan Proosal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul merupakan dari pokok persoalan suatu yang ilmiah,oleh karena itu 

untuk memudahkan dalam menafsirkan maka judul suatu karya ilmiah perlu 

dijelaskan secara akurat dan cermat. Adapun dalam skripsi ini adalah “Peran 

Kepala Madrasah Dalam Menigkatkan Kinerja Guru di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan 

’’untuk mengatahui pokok bahasan yang terkandung dalam judul ini, maka yang 

perlu di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Peran kepala Madrasah

Peran adalah “ perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan tinggi di masyarakat ’’.1Kepala madrasah adalah 

“pemimpin yang pendidikan dan sekaligus manajar pada suatu institusi 

pendidikan’’.

Berdasarkan pengertian tersebut, jadi yang di maksud dengan peran 

kepala madrasah dalam skripsi ini adalah bahwa kepala madrasah 

mempunyai tugas dan peran untuk meningkatkan kinerja guru di sebuah 

madrasah yang saat ini di pimpin.

                                                          
1Suharso dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, cet-1, (Semarang: 

Widya Karya,2010),h.201
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2. Kinerja Guru

Kinerja adalah suatu yang di capai.2 Guru adalah sebuah pendidik 

profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.3

Maka kinerja guru adalah hasil kerja guru yang dapat dicapai oleh 

seorang guru di lembaga pendidikan atau sekolah sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya.

3. Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung 
Selatan

Madrasah adalah lembaga yang berciri khas agama islam pada jenjang 

sekolah menengah atas sebagai tempat dimana siswa-siswi belajar untuk 

menempuh pendidikan, dimana penulis mengadakan penilitian di kecamatan 

palas kabupaten lampung selatan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka judul skripsi ini berarti kajian yang 

berusaha untuk menelaah tentang usaha kepala madrasah dalam mempengaruhi 

dan membina para guru  sekaligus mengetahui dampak dari kepemimpinan 

dalam meningkatkan kinerja guru secara professional.

                                                          
2 Suharso dan retnoningsih,Op.Cit,h.253
3 Undang-Undang  Guru  dan  Dosen, Cet-1,t.np., (Jakarta,2012),h. 3
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Jadi yang dimaksud dengan peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru adalah : suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Kepala madrasah memegang posisi penting dalam sebuah lembaga 

pendidikan, tercapainya atau tidaknya tujuan lembaga pendidikan salah 

satunya tergantung pada pemimpin. Kepala madrasah harus memiliki 

kemampuan supervisi, memiliki komitmen tinggi dan luwes dalam 

melaksanakan tugasnya. Hal ini diduga dapat meningkatkan kinerja guru.

2. Prestasi seorang guru dapat dilihat dari kinerja yang dihasilkan oleh seorang 

guru. Kinerja merupakan tingkatan dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Terkait mengenai hal 

tersebut, tidak dari peranan kepala madrasah.

3. Penulis ingin mengkaji dan meneliti peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan 

Palas Kabupaten Lampung Selatan melalui sebuah tulisan skripsi, sehingga 

dapat diharapkan dapat berguna bagi penulis, pembaca maupun yang terkait 

pada umum.
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C. Latar belakang masalah

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai menempatkan 

madrasah pada tempatnya yang penting didalam pendidikan karena didalam 

madrasah tersebut dapat memberikan ilmu pengetahuan dan tehnologi 

keahlian, pengalaman dan spesialisasi yang tidak akan didapat dari tempat lain. 

Untuk mendapatkan lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas, salah yang 

menentukan adalah adanya seorang yang profesional dalam bidang tersebut, 

didalam suatu lembaga pendidikan kepala madrasah merupakan top manager 

pemimpin pucuk yang dalam melaksanakan tugas harus mampu menguasai 

sifat kepemimpinan yang baik sehingga tujuan yang dicapai dapat dijalankan 

sebagai mestinya, dengan pendidikan diharapkan mampu mencetak manusia 

yang berkualitas serta mampu menjalankan dan melanjutkan pembangunan 

bangsa.

Peran kepala madrasah dalam pendidikan adalah untuk menunjang 

pembangunan bangsa dan diharapkan mampu mencetak manusia yang berkulitas 

dalam menjalankan pembangunan bangsa. Dalam hal ini rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan kepala madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam 

melaksanakan program pendidikan. Kepala madrasah memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam suatu lembaga karena berjalan dengan baik atau tidaknya 

suatu lembaga pendidikan dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran sangat 

tergantung kepada pala madrasah dalam mengatur dan membimbing para guru 

serta para bawahannya.
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Menurut E.Mulyasa, “kepala madrasah/sekolah merupakan satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan”.4 Kepala madrasah merupakan pemimpin yang tertinggi disekolah, 

pola kepemimpinannya sangat berpegaruh bahkan sangat menentukan terhadap 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu, dalam pendidikan modern, kepala madrasah 

perlu mendapatkan perhatian serius.5 Kepala madrasah memiliki keduudakan 

yang sangat penting dalam suatu lembaga karena berjalan dengan baik atau 

tidaknya suatu lembaga pendidikan dalam aktifitas pendidikan dan pengajaran 

yang sangat tergantung pada peran kepala madrasah dalam mengatur dan 

membimbing para guru serta bawahannya. Kualitas pemimpin sangat 

menentukan keberhasilan lembaga atau organisasinya, sebab pemimpin yang 

sukses itu mengelola organisasinya, mampu mengantisipasi perubahan, dapat 

mengoreksi kelemahan, sanggup membawa organisasi kepada sasran dalam 

rangka waktu yang sudah ditetapkan. Dengan demikian peran kepala madrasah 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru.

Jadi menurut penulis dapat di pahami bahwa baik buruknya suatu 

lembaga pendidikan di tentukan dari pemimpin yang sangat berperan dalam 

peningkatan kinerja guru. Jadi pemimpin yang sangat berhasi ia mampu 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja guru agar dapat tercainya yang 

                                                          
4 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2010), h. 

24
5 Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jendral Pendidikan Dasae Dan Mengajar: 

Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, PDF. Vol 11 
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berkualitas, semua itu tidak terlepas dari peran dan usaha yang dilakukan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru.

Pendapat lain mengatakan kepala madrasah adalah manager pendidikan 

professional yang direkrut komite untuk mnegelola segala kesulitan sekolah 

berdasarkan kebijakan yang di tetapkan.6

Kepala madrasah adalah jabatan tertinggi yang di emban seseorang dalam 

organisasi yang bertanggung jawab atas terwujudnya kegiatan dan terlaksananya 

program pendidikan. Kepala madrasah sebagai orang yang bertugas membina 

lembaga yang dipimpinnya bertanggung  jawab dalam usaha mencapai tujuan 

pendidikan yang telah direncanakan hendaknya mampu mengarahkan dan 

mengkordinasikan segala hal. Hal ini merupakan tugas kepala medrasah sebagai 

pemimpin.

Dan sebagaimana tercantum dalam firman Allah QS.As-sajadah Ayat 24 

yang berbunyi

          

Artinya : dan jadikan kami di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

member petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka 

yang menyakini ayat-ayat kami. Yan dimaksud dengan sabar adalah sabar dalam 

menegakkan kebenaran”.

                                                          
6 E.Mulyasa, Op.Cit. h. 47
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Dari ayat di atas sebuah organisasi atau kelembagaan pendidikan 

membutuhkan seorang pemimpin yang kokoh yang mampu mengelola apa yang 

menjadi tanggung jawab dengan prfesional sehingga efektifitas komunikasi yang 

sangat menyebabkan guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

ikhlas demi tercapinya tujuan bersama.

Kepala madrasah sebagai pemimpin tertinggi yang sangat berpegaruh dan 

menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan supervisi, memiliki 

komitmen yang tinggi dan luwes dalam melaksanakan tugasnya.7

Berdasarkan pendapat di atas menurut penulis kepemimpinan kepala 

madrasah adalah guru yang memiliki kedudukan yang tertinggi di madrasah. 

Selain itu harus komunikatif, inovatif dan kreatif dalam menampilkan untuk 

kerja yang baik di madarsahnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan 

pendidikan secara optimal yaitu membentuk sumber daya manusia yang 

berkualitas dan siap pakai, maka lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam 

rangka menyiapkan tenaga pengajar yang handal dan professional

Sebagaimana  yang di ungkapkan oleh Ngalim Purwanto, bahwa kepala 

madrasah antara lain :

1. Membangkitkan dan merangsang semagat guru dan pegawai madrasah lainya 
dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan termasuk 
macam-macam media intruksional yang diperlukan bagi proses belajar 
mengajar yang baik.

                                                          
7 E.Mulyasa, Op.Cit. h. 78
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3. Bersama guru mengembangkan, mencari dan menggunakan metode baru 
dalam proses belajar mengajar.

4. Membina kerja sama yang baik dan harmonis antara guru, murid dan 
pegawai lainnya.

5. Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai 
sekolah antara lain dengan workshop, seminar, intersive traning dan up-
grading.8

Pendapat di atas menjelaskan bahwa kepala madrasah berperan sebagai 

pemimpin pendidikan, untuk itu kepala madrasah yang merupakan pemimpin 

dalam sekolah harus aktif dalam mensikapi hal ini. Secara keseluruhan kepala 

madrasah bertanggung jawab sepenuhnya atas terwujudnya kegiatan dan 

terlaksananya program pendidikan.

Kinerja merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanaka, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Dilihat dari arti kata kinerja berasal dari kata 

performance. Hasil kerja seseorang dalam periode merupakan prsetasi kerja, bila 

dibandingkan dengan target/sasaran, standar, kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersma maupun kemungkinan lain dalam 

suatu rencana tertentu.

Kinerja lebih sering disebut dengan prestasi yang merupakan ‘hasil’ atau 

‘apa yang keluar’(outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi sumber daya 

                                                          
8Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervise Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rsoda 

Karya, 2010), h. 101 
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manusia terhadap organisasi.9Kinerja mengandung makna haisl kerja, 

kemampuan, prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai target atau sasaran 

tersebut. “Kinerja adalah hasil karya seseorang dalam suatu periode tertentu yang 

dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, sasaran, atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebuh dahulu.10  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau ukuran dan waktu yang 

disesuaikan dengan jenis pekerjaanya sesuai dengan norma dan etika yang telah 

ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 

tentang guru dan dosen: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa: “Guru Mempunyai 

kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan usia dini, 

pendidikan dasar,pendidika menengah, pada jalur pendidikan formal yang 

                                                          
9Supardi,Kinerja Guru,,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013),h.45-46
10Suprihanto, Op Cit, h. 47



10

diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 UU RI 

No.14:2005).

Menurut Husdarta, “Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian 

terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif 

terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa.11

Dengan demikian, guru sangat menentukan mutu pendidikan, berhasil tidaknya 

proses pembelajaran, tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pembelajaran, 

terorganisasi, peserta didik,, media, alat sumber belajar.

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran di madrasah dan bertangung jawab atas peserta didik 

dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh 

karena itu, kinerja guru dapat diartikan sebagau suatu kondisi yang menunjukan 

kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya di madrasah serta 

menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau 

selama melakukan aktifitas pembelajarannya.

Penelitian tentang kinerja sering dilakukan atas kesetian, kejujuran, 

prestasi kerja, loyalitas, dedikasi dan pertisipasi. Kesetian diartikan sebagai 

kesedian guru untuk mempertahankan nam baik, asas dan lambang negara, sesuai 

dengan janji yang telah diucapkan. Kosekuensi dari penerapan ini adalah kinerja 

                                                          
11Husdarta, Op Cit, h. 54
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guru dituntut untuk selalu taat, jujur, mampu bekerja sama dengan tim, memiliki 

prakarsa dan bersifat kepemimpinan yang mengayomi seluruh warga madrasah.

Dengan demikian, kinerja guru secara langsung mengacu kepada 

perwujudan tingkat prilaku guru dengan sejumlah persyaratan. Kinerja 

seseorang, sekelompok atau organisasi tidak sama, satu dengan yang lain 

tergantung dengan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dengan 

demikian, guru madrasah berhubungan denga peran sebagai pelatih yang akan 

memfasilitasi seluruh aktifitas organisasi. 

Kinerja guru dapat dilihat dengan jelas dalam pembelajaran yang 

diperlihatkannya dari peserta didik. Kinerja guru yang baik akan menghasilkan 

prestasi belajar peserta didik yang baik. Selanjutnya kinerja yang baik terlihat 

dari hasil yang diperoleh dari peserta didik. Tedapat indikator kinerja guru yaitu: 

“akan tampak hal kepuasan peserta didik dan orang tua peserta didik, prsetasi 

belajar peserta didik, prilaku sosial dan kehadiran guru.12

Kepala madrasah juga dapat meningkatkan kinerja guru menurut Euis 

Karwati dan Doni Juni Priansa dengan cara antara lain :

1. Menerapkan manajemen terbuka
Kepala madrasah menerima saran dan kritik yang muncul dari semua pihak, 
baik yang berasal dari lingkungan internal madrasah ( seperti guru, staf dan 
pegawai lainnya, bahkan dari peserta didik), maupun yang berasal dari 
external madrasah (orang tua, peserta didik, persatuan guru, masukan MGMP 
dan sebagainya). Manajemen yang terbuka akan mengahasilkan masukan dan 
ide penting bagi pengembangan madrasah. Dengan manajemen terbuka, 

                                                          
12Morgan dan Morgatryod. Op Cit. H, 55 
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maka guru dan staf dan pegawai lainnya akan termotivasi untuk memberikan 
saran dan kritik terkait pengembangan madrasah. 

2. Menarapkan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas
Kepala madrasah menerapkan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi 
yang jelas. Hal ini akan menyebabkan guru, staf dan pegawai lainnya yang 
ada di sekolah, termotivasi untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab 
sesuai dengan peranan yang di embannya. 

3. Menerapakan hubungan vertical ke bawah
Kepala madrasah menerapkan hubungan baik dengan guru, staf pegawai 
lainnya, hal ini dilakukan agar mereka bersedia melaksanakan tugas dan 
pekerjaan yang di emban dengan sebaik-baiknya, memupuk kesetian dan 
tanggung jawab kepada pemimpin,tugas ditempat kerja. Kepala madrasah 
juga melakukan pendekatan untuk meningkatkan daya kreasi, inisiatif yang 
tinggi dari madrasah untuk mendorong semangat guru, staf dan pegawai 
lainyayang ada di madrasah.

4. Pemataan program dan kegiatan peningkatan motivasi kerja
Melakukan pemetaan dalam berbagai program dan kegiatan untuk 
meningkatkan motivasi kerja, misalnya melalui kegiatan brefing, 
penghargaan bagi guru yang berprestasi, peningkatan kesajahtraan guru dan 
peningkatan SDM.

5. Pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh
Pengawasan yang meliputi seluruh aspek antara lain personil, pelaksanaan 
kegiatan, material dan hambatan-nambatan. Pengawasan ayng dilakukan 
kepala madrasah berdasarkan pada tujuan sekolah, agar pekerjaan atau 
kegiatan dapat berlangsung sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

6. Evaluasi.
Kepala madrsah melakukan evaluasi, meliputi evaluasi terhadap uraian tugas 
dan evaluasi bukti dokumen, dengan cara melihat lengsung terhadap bukti-
bukti yang telah dilaksanakan oleh guru kemudian memberikan masukan 
apabila terdapat hambatan yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan 
tugasnya.13

Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru 

staf dan pegawai lainnya. Yang selanjutkan akan member dampak positif  

terhadap upaya guru dalam meningkatkan kinerja madrasah. Dengan demikian, 

kepala madrsah memiliki peranan yang strategis dalam miningkatka kinerja guru.

                                                          
13Euis Karwati dan Juni Priansa,Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah,(Bandung, 

Alfabeta, 2013), h. 92-93  



13

Prestasi seorang guru dapat dilihat dari hasil kinerja guru tersebut. Kinerja 

dapat diartikan sebagai hasil yang baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

kinerja adalah “kemampuan yang membutuhkan piker dan tenaga untuk 

melakukan sesuatu memenuhui kebutuhan’’.14

Kinerja atau perfom yaitu,” hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau 

sekelompok pegawai dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung 

jawab dalm suatu organisasi bersangkutan secra legal, tidak melanggar hokum 

dan sesuai dengan moral dan etika”.15

Seorang guru memiliki kinerja yang baik dalam proses belajar mengajar 

sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP)
2. Pelaksanaan proses pembelajaran

a.pengolaan kelas

b. penggunaan media dan sumber belajar

c. penggunaan metode pembelajaran

3.  evaluasi/penilian pembelajaran.16

Tedapat beberapa indikator yang dapat dilihat peran guru dalam 

meningkatkan kemampuan dalam proses belajar mengajar. Adapun indicator 

yang memiliki kinerja yang baik adalah :

                                                          
14Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai 

Pustaka,2011),h.572
15Solichin Abdu Wahab, Analisis Kebijaksanaan,(Jakarta: Bumi Aksara.Ed-7,2013),h. 22 
16Euis Karwati, Donni Juni Priansa, manajemen kelas , (Bandung: Alfabeta,2014), h. 66-67
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1. Kemampuan menerapkan belajar mengajar, yang meliputi;

a. Menguasai garis besar yang menyelenggrakan pendidikan
b. Menyesuiakan analisa materi pelajaran 
c. Menyusun program semester
d. Menyusun program atau pembelajaran

2. Kemampuan melaksanakan kegitan belajar mengajar,yang 

meliputi;

a. Tahap pra intruksional
b. Tahap intruksional
c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut

3. Kemampuan mengevaluasi, yang meliputi;

a. Evaluasi normative
b. Evaluasi formatif
c. Laporan hasil evaluasi
d. Pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.17

Adapun indikator kinerja guru menurut Natawijaya Dan Sanusia 

sebagaimana dikutip oleh Ridwan, yaitu :

1. Pengusaan bahan pelajaran beserta konsep dasar keilmuan
2. Mengelola program belajar mengajar
3. Pengelolan kelas
4. Menggunakan media dan sumber pembelajaran
5. Penguasan landasan-landasan kependidikan
6. Pengelolan interaksi belajar mengajar
7. Penilian prestasi siswa
8. Pengenalan dan fungsi program bimbingan dan penyuluhuan
9. Pengenalan dan penyelenggaraan administrsai sekolah
10. Pemahaman dan prinsip dan pemanfaatan hasil pendidikan untuk 

kepentingan peningkatan mutu.18

Berdasarkan pendapat di atas menurut penulis kepemimpinan kepala 

madrasah adalah guru yang mampu membimbing dan mengontrol dan mampu 

                                                          
17Moh. Uzer, Op Cit, h. 10-19
18Riduwan. Metode Dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian,(Bandung:Alfabeta,2013), h. 142  
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mengendalikan segala aktifitas yang ada di madrasah tersebut. Oleh karena itu

Memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan kegiatan tugas dan tanggung  

jawabnya merupakan harapa setiap guru dalam mengajar. Akan tetapi, tidak 

semua guru memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya dan 

tanggung  jawabnya, dalam melaksankan tugas mengajarnya, karena hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Menurut E. Mulyasa, upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan disiplin guru

Kepala sekolah  harus mampu menumbuhkan sikap disiplin kepada 

seorang guru, terutama disiplin diri. Peningkatan produktifitas guru dimulai 

dengan sikap demokratis. Oleh karena itu, dalam membina disiplin guru 

berpedoman pada hal tersebut, yaitu dari, oleh dan untuk guru. Sedangkan 

kepala sekolah berfungsi sebagai pengemban ketertiban yang patut di 

teladani, tetapi tidak bersikap otoriter.19  

2. Pemberian motivasi

Keberhasilan suatu lembaga dipengaruhi oleh beberapa factor yang baik 

yang datang dari luar maupun dari dari dalam. Dari berbagai faktor tersebut 

                                                          
19E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, Dan Impelementasi), (bandung:pt. 

Remaja Rosdakarya, 2010), h. 56
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motivasi merupakan suatu factor yang cukup dominan dan dapat 

menggerakan factor kearah efektifitas kerja.20

3. Penghargaan (reward)

Penghargaan sangat penting untuk meningktan produktifitas kerja dan 

mengurangi kegiatan yang berkurang produktif .

4. Peningkatan SDM guru

Sumber daya menusia yang berupa latar belakang pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki merupakan salah satu barometer sebagai penilian 

terhadap kinerja seseorang.21

5. Pengatur lingkungan fisik

Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu kepala madrasah harus mampu 

membangkitkan motivasi agar dapat melaksanakan tuganya dengan baik. 

Pengaturan lingkungan fisik tersebut mencakup ruang kerja yang kondusif, 

ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, serta pengaturan 

lingkungan yang nyaman dan menyenangkan.

6. Pengatur suasana kerja

Seperti halnya lingkungan fisik, suasana kerja yang tenang dan 

menyenangkan akan dapat membangkitkan kinerja para guru.22

                                                          
20Ibid,  h.151
21Ibid, h. 153
22Ibid, h. 155 
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Oleh karena itu, tugas kepala sekolah adalah melakukan penilaian 

terhadap kinerja guru. Penilaian ini penting dilakukan mengingat fungsinya 

sebagai alat evaluasi kepemimpinan bagi kepala sekolah. Seorang guru dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor di 

antaranya sikap kepemimpinan kepala sekolah di dalam menjalnkan dan 

menggerakan guru  sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku tanpa ada 

itimidasi dan tekanan, maka di pastikan guru itu profesional, di siplin dan rajin 

dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi sebaliknya apabila seorang kepala 

sekolah di dalam menjalankan atau menggerakan guru tidak sesuai dengan aturan 

dan mekanisme yang berlaku tanpa melihat asas kebijaksanaan maka guru 

tersebut akan tertekan dn akan bertindak pada pelaksanaan tugas yang tudak 

profesional bahkan guru itu akan menolak dan tidak mau untuk mengajar.

Penelitian ini kreteria atau indikator yang digunakan untuk menilai 

kinerja guru adalah berdasarkan SK Mendikbud Nomor 025/01/1995 tentang 

standar prestasi kerja yang mana di dalamnya di nyatakan bahwa : standar 

prestasi kerja guru adalah minimal yang wajib dilakukan guru dalam belajar 

mengajar atau bimbingan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program belajar yang terdiri dari :
a. Analisa Materi Pelajaran (AMP)
b. Program Tahunan (Prota)
c. Program Semester (promes)
d. Program Satuan Pelajar (PSP)
e. Rencana Pembelajaran (RP)
f. Alat Evaluasi (AE)
g. Program Perbaikan dan Pengayaan
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2. Pelaksanaan Program Pembelajaran yang meliputi:
a. Pelasanaan pembelajaran di kelas
b. Penggunaan strategi pembelajaran
c. Pengunaan media dan sumber belajar.

3. Pelaksanaan evaluasi yang meliputi
a. Evaluasi hasil belajar
b. Evaluasi hasil pencapain target kurikulum, dan
c. Evaluasi daya serap

4. Analisis evaluasi 
a. Analisis ketuntasan belajar
b. Analisis butir soal

5. Pelaksanaan perbaikan dan pengayaan yang meliputi :
a. Pelaksanaan perbaikan pembelajaran
b. Pelaksanaan pengayaan pembelajaran.23

Untuk menerapkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

dengan melihat adanya peran kepala madrasah maka dapat di tinjau dengan 

beberapa kriteria:

a) Mulai dari penyusunan RPP
Yang dilihat dari pembuatan mta pelajaran dan silabus terlebih dahulu.

b) Melaksanakan pembelajaran di kelas dengan komponen mampu membuat 
silabus serta media belajar.

c) Evaluasi hasil belajar dengan melaksanakan ulangan harian. 
d) Melaksanakan hasil evaluasi dengan tindak lanjut yaitu dengan cara 

melakukan remdial dan pengayaan.

Dari ke empet kriteria diatas maka menjadi media dari kinerja seorang guru:

                                                          
23Jasmani Asf, dan Syaiful Mustofa, supervise pendidikan,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013),h. 

158-159
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Tabel.1

Hasil pra survey kinerja guru di kelas VIII B

No.  Komponen kinerja 
guru

           Pelaksanaan

                 keteranganselalu Jarang Tidak 
pernah

1. Menyusun RPP  Seorang guru jarang 
membuat rencana 
pelaksanaan 
pembelajaran

2. Melaksanakan 
pembelajaran 

 Seorang guru selalu 
melaksanakan 
pembelajaran dikelas 

3. Evaluasi  Seorang  guru 
melakukan hasil 
evaluasi dengan cara 
remedial dan pengayaan

4. Tindak lanjut 
evaluasi

 Seorang guru 
melakukan tindak lanjut 
evaluasi setelah 
melaksanakan proses 
pembelajaran

Sumber: hasil pra survay observasy di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Tahun Pelajaran 2017/2018

Berdasarkan dari table di atas bahwa kinerja guru yang dilakukan dikelas 

VIII B menunjukan bahwa kinerja guru dapat berperan secara efektif sehingga 

mampu mewujudkan kinerja mulai dari menyusun perencanaa, melaksanakan 

pembelajaran,melaksanakan evaluasi dan melaksanakan evaluasi tindak lanjut. 

Hal ini menurut penulis tidak terlepas dari peran dari kepala madrasah. Sejalan 

dengan pendapat Ngalim Purwanto peran kepala madrasah mampu 

membangkitkan semangat melengkapi sarana prasarana proses belajar 
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mengajar,mengebangkan metode pembelajaran, membina kerjasama dan 

mempertinggi mutu.24

D. Rumusan Masalah

Masalah menurut Sugiyono mengatakan bahwa masalah ialah 

kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang seharusnya ada dengan 

kenyataan.25Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah adalah bentuk 

tidak sesuai antara teori dengan apa yang dapat terjadi dan harusnya dicari 

permasalahannya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa penulis 

dapat merumuskan, adalah sebagai berikut: “Bagaimana peran kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul 

Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan?”.

E. tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi bagaimana peran kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru yang dilakukan yang 

dilalukan di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan.

b. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dalam melaksankan tugasnya.

                                                          
24 Ngalim purwanto, adminitrasi dan supervise pendidikan,(Bandung :PT, Remaja Rosda 

Karya,2010),h. 101
25Sugiyono,metode penelitian pendidikan kualitatif dan kuantitatif R&D, 

(Bnadung:Alfabeta,2013),h.54
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2. Kegunaan penelitian 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan 

tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan.

b. Untuk menembah wawasan tentang peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepala Madrasah

1. Pengertian Kepala Madrasah

Sekolah sebagai pendidikan adalah semestinya menyampaikan oraganisasi 

yang lebih baik yang di rencanakan dapat direncankan sepenuhnya. Kepala madrasah 

adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk sekolah 

dimana di selenggarakannya proses belajar yaitu tempat dimana menjadi interaksi 

antara guru yang memberi mata pelajaran dan murid yang menerima mata pelajaran. 

Dalam konteks pendidikan, kepala madrasah adalah seorang yang harus mampu 

menggerakan, mempengarui, memberi motivasi dan mengarahkan orang dalam 

organisasi di lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di 

rumuskan.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan kepala madrasah adalah 

seseorang yang di beri amanat untuk memimpin suatu sekolah agar tujuan pendidikan 

dapat tercapai sesuai yang di harapkan.

Menurut Wahjosumidjo, kepala madrasah merupakan jabatan pemimpin yang 

tidak bisa di isi oleh orang-orang yang tanpa didasarkan atas pertimbangan siapapun 

yang akan diangkat menjadi kepala sekolah. Kepala madrasah harus 

memenuhi/melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti : latar belakang 

pendidikan, pengalaman, pangkat dan integritas jika menjadi kepala madrasah 



23

merupakan suatu bagian dari sturuktur ke organisasian yang ada dalam suatu lembaga 

pendidikan yang merupakan pimpinan yang paling atas. Artinya kepala madrasah 

sebagai orang yang paling atas disekolah mempunyai hak dan wewenang untuk 

mengelolah dan mengatur jalanya aktivitas disekolah, selain itu kepala madrasah juga 

bertanggung jawab sebagai orang yang paling atas di sekolah mempunyai hak dan 

wewenang untuk mengelola dan mengatur jalanya aktivitas di sekolah.

2. Syarat-syarat Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin

Peraturan menteri pendidikan nasional(PERMENDIKNAS) nomor 13 tahun 

2007 tentang kepala sekolah menjelaskan bahwa kepala sekolah harus memiliki 

dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.1

Untuk mendukung Standar Nasional Pendidikan menurut Permendiknas 

tersebut seorang guru akan di angkat menjadi kepala madrasah wajib memenuhi 

standar kepala sekolah atau kepala madrasah yang berlaku nasional. Standar kepala 

madrasah yang di maksud adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan 

menteri di maksud, yang meliputi standar kualifikasi dan Standar Kompetensi.2

a. Standar Kualifikasi

    Adapun standar kualifikasi di maksud meliputi :
1) Kualifikasi umum :

a) Pendidikan minimum sarjana (S-1) atau Diploma IV;
b) Berusia setinggi-tingginya 56 tahun saat di anggkat sebagai kepala 

sekolah
c) Pengalaman mengajar minimal 5 tahun menurut jenjang sekolahnya;
d) Pangkat minimal III/c bagi PNS

                                                          
1Tim  Penyusun, undang-undang SISDIKNAS,(jakarta : Redaksi Sinar Grafika,2011), h. 221
2Muktar, Iskandar,orientasi Baru Supervisi Pendidikan,(jakarta: Referensi,2013),h. 97
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2) Kualifikasi khusus menyangkut :
a) Berstatus sebagai guru sesuai jenjang mana akan menjadi kapala 

sekolah,kalau kepala SMA berarti harus guru SMA 
b) Mempunyai sertifikat pendidikan sesuai guru sesuai jenjangnya.
c) Mempunyai sertifikat kepala sekolah sesuai jenjangnya yang di 

terbitkan oleh lembaga yang di tetapkan pemerintah.

b. Standar Kompetensi 
Berkenaan dengan standar kompetensi, seorang dapat di angkat sebagai
kepala madrasah jika dia memiliki kompetensi sebagai berikut :
1) Dimensi kompetensi kepribadian

a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak mulia, dan 
menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di sekolah atau di 
madrasah.

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin
c) Memiliki keinginan yang dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah atau madrasah
d) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

2)  Dimensi kompetensi manajerial 
a) Menyusun perencanaan sekolah untuk mencapai berbagai tingkatan 

perencanaan.
b) Mengembangkan organisasi sekolah dan madrasah sesuai dengan 

kebutuhan.
c) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sekolah madrasah 

secara optimal.
d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah dan madrasah 

menuju organisasi pembelajaran yang efektif.
e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah dan madrasah yang kondusif 

dan inovatif bagi pembelajaran yang efektif.
f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

secara optimal.
g) Mengelola sarana prasarana sekolah atau madrasah dalam rangka 

pendayagunaan fasilitas secara optimal.
h) Mengelola hubungan sekolah atau madrasah dengan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide gagasan, sumber belajar, dan 
pembiayaan sekolah atau madrasah.

3) Dimensi kompoetensi kewirausahaan 
a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau 

madrasah 
b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah 

sebagai organisasi pembelajaran yang efektif.
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c) Memiliki motivasi yang kuat sukses melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya.

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 
memecahkan masalah yang di hadapi oleh sekolah atau madrasah.

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kagiatan produk atau 
jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

4) Dimensi kompetensi supervisi
a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesional guru;
b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekata dan tehnik supervisi yang tepat;
c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesional guru;

5) Dimensi Kompetensi Sosial
a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau 

madrasa berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
b) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain atau kelompok lain.3

Sebagai  seoarang kepala madrasah harus melaksanakan tugasnya maka ia 

harus bekerja sesuai dengan fungsiny, karena lancar atau tidaknya sesuai madrasah 

dan tinggi rendahnya suatu madrasah tidak hanya ditentukan oleh jumlah guru dari 

kecakapan, tetapi cara kepala madrasah sebagai pemimpin dalam melaksanakan 

kepemimpinannya dalam memotivasi dalam meningktkan motivasi kerja guru

Untuk mengintruksikan dan memanfatkan anggota kelompok tidak dapat 

dengan cara dominasi yang otoriter, sebab dengan cara itu tidak akan mempunyai 

sikap lebih, tidak mempunyai rasa tanggung jawab atau tenggang rasa bersama. Dari 

rasa tanggung jawablah itulah yang diperlukan sebagai penggerak dan mengambil 

potensi yang meksimal, untuk berhasil maka kelompok harus menghargai dan saling 

mengakui kesanggupan masing-masing. Keterkaitanya dengan kepala madrasah 
                                                          

3Ibid , h. 97-100
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sebagai pemimpin terhadap bawahanya maka selayaknya bawahanya seorang 

pemimpin mempunyai sifat jujur, adil dan dapat dipercaya dan memiliki keahlian

Berdasarkan urain di atas maka sebagai kepala madrasah harus memiliki 

syarat dan kepimimpinan sesuai dengan fungsinya. Karena dalam melaksanakan 

tugasnya tidak boleh sewenang-wenang memberikan pengarahan terhadap guru, jika 

itu sampai terjadi guru akan mendapatkan suatu tekanan.

3. Peranan Kepala Madrasah

a. Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam meningkatkan motivasi 

kerja, dalam hal ini kepala madrasah berperan sebagai :

b. MitraKepala madrasah merupakan mitra dalam meningkatkan mutu proses 

dan hasil  pembelajarn dan bimbingan di sekolah.

c. Inovator dan pelopor kepala madrasah sebagai pelopor dan inovator 

bagi guru dan mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di 

sekolah.

d. Konsultan kepala madrasah adalah sebagai konsultan guru dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

e. Motivator kepala madrsah merupakan motivator guru untuk meningkatkan 

kinerjanya.4

                                                          
4Euis Karwati dan Donni Juni Prinsa,Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah,(Bandung 

: Alfabeta, 2013), h. 91
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Kepala madrasah harus mampu menjadi pemandu, pengidentifikasi 

bakat dan pengoptimalan karekteristik guru untuk di ikut sertakan dalam 

program pelatihan dan penataran. Oleh karena itu kepala madrasah di tuntut 

mampu memiliki kompetensi yang dapat mengoptimalisasikan karekteristi 

guru tersebut. Dengan demikian, kepala madrasah memiliki peran yang sangat 

strategis dalam meningkatakan motivasi kerja guru.

Selain itu peranan kepala madrasah dikemukakan oleh Jasmani Asf, 

Dan Syaiful Mustofa antara lain:

a) Peneliti
Seorang pengawas di tuntut untuk mengenal dan memahami maslah 
masalah pengajaran. Karena itu ia perlu mengidentifikasi masalah-
masalah pengajaran dan mempelari faktor atau sebab yang 
memengaruhi.

b) Konsultan 
Seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk 
melaksanakan cara yang lebih mengelola proses pembelajaran. Oleh 
sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan 
masalah gagasan pendidikan dan pengajaran mutakhir. Ia di tuntut 
untuk banyak membaca dan menghindari pertemuan profesional yang 
mana ia memiliki kesempatan untuk tukar fikiran tentang masalah
pendidikan baru mengenai teori dan praktik.

c) Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber profesional, baik 
meterial seperti buku dan alat pengajaran maupun sumber daya 
manusia, yaitu narasumber mudah diperoleh guru-guru. Dengan kata 
lain, hendaknya menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam 
melaksanakan profesional.

d) Motivator
Seorang pengawas hendaknya membangkitkan dan memelihara 
kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja semkin baik, 
mendorong guru-guru untuk memperhatikan gagasan baru yang di 
anggap baik bagi peyempurnaan proses belajar mengajar, bekerja sama 
dengan guru untuk mewujudkan perubahan di kehendaki dan 
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menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha 
pembaruan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

e) Pelopor pembaruan
para pengawas hendaknya jangan merasa puas dengan cara dan hasil                  
yang di capai, memiliki prakasa perbaikan dan meminta guru dengan 
hal yang serupa, tidak membiarkan guru mengalami kejenuhan dalam 
pekerjaannya.5

Menurut Ngalim Purwanto juga mengatakan bahwa peranan kepala 

madrasah adalah sebagai berikut :

a. Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai 

sekolah lainnya dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya

b. Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengkapan 

termasuk macam-macam media instruksional  yang di perlukan bagi 

kelencaran proses belajar dengan baik.

c. Bersama guru berusaha mengembangkan, mencari dan menggunakan 

metode-metode baru dalam proses belajar mengajar.

d. Membina kerjasama yang baik dan harmonis antara guru, murid dan 

pegawai lainnya.

e. Berusaha mempertinggi ilmu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai 

sekolah antara lain dengan mengadakan seminar, inservice training 

dan up-grading.6

                                                          
5Jasmani Asf, Syaiful Mustofa,supervisi pendidikan,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2013),h. 

132
6 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikn,(Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, 2010), h. 101
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Pendapat di atas menjelaskan bahwa kepala madrasah berperan 

sebagai pemimpin pendidikan, untuk itu kepala madrasah yang merupakan 

dalam sekolah harus aktif mensikapi hal ini. Secara keseluruha kepala 

madarasah bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan terlaksananya 

program pendidikan.

4. Fungsi dan Tugas Kepala Madrasah

Fungsi utama kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan ialah 

menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan muri-

murid dapat belajar dengan baik. Dalam melaksanakan fungsinya kepala madrasah 

dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai 

berikut : 

1) Perencanaan (planing)
2) Pengorganisasian (organizing)
3) Pengarahan (directing)
4) Pengkordinasian (coordinating)
5) Penagawasan (controling)

Perencanaa merupakan menjawab pertayaan apa yang harus di lakukan, oleh 

siapa dan kapan di lakukan, hasil dari rencana kepala madrasah yaitu berupa rencana 

tahunan kemudian dijabarkan kedalam program tahunan sekolah dan program 

semester.

Kepala madrasah sebagai pemimpin bertugas untuk menjadikan kegiatan 

sekolah untuk mencapi tujuan sekolah dapat berjalan dengan lancar, kepala madrasah 
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perlu mengadakan pembagian tugas terhadap guru dan pegawai, dengan demikian 

tugas dan tanggung jawab akan dilaksanakan sesuai dengan pembagian kerja.

Kepala madrasah memberikan pengarahan dalam membimbing dengan 

memberikan perintah, petunjuk memdorong semangat kerja, menggerakan 

kedisiplinan untuk melakukan pekerjaan dengan petunjuk dan peraturan yang telah di 

tetapkan.

Pengorganisasian adalah usaha penyesuaian bagian yang berbeda agar 

kegiatan tersebut selesai pada waktunya dan dapat memberikan sumbangan secara 

maksimal untuk mencpai tujuan.

Pengawasan adalah proses pengamatan atau pemantauan terhadap 

pelaksanaan kegiatan untk menjamin kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah di tetapkan.

Tugas kepala madrasah adalah menjadi agen utama perubahan yang 

mendorong dan mengelola agar semua pihak yang terkait menjadi termotivasi dan 

berperan aktif dalam perubahan tersebut. Untuk mewujudkan visi misi pendidikan di 

tingkat satuan pendidikan perlu di tunjang oleh kemampuan kepala madrasah yang 

handak dan mampu menjalankan fungsi dan peranannya.

Tugas kepala madrasah terhadap guru di jelaskan oleh Syaiful Sagalaga 

bahwa tugas kepala madrasah adalah menstimulasi guru-guru agar mempunyai 
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keinginan menyelesaikan masalah problem pengajaran dan mengembangkan 

kurikulum.7

Kepala madrasah sebagai pemimpin kegiatan sekolh untuk mencapai tujuan 

sekolah dapat berjalan secara lancar, dan memberikan pengarahan dalam mendorong 

semangat kerja, menggerakan kedisiplinan untuk melakukan pekerjan sesuai dengan 

petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan

Sedangkan tugas kepala madrasah adalah sebagai guru utama perubahan 

mendorong dan mengelola agar semua pihak yang terkait menjadi termotivasi dan 

berperan aktif dalam perubahan tersebut. Unutk mewujudkan visi dan misi 

pendidikan ditingkat satuan pendidikan pelu ditunjang oleh kemampuan kepala 

madrasah yang handal dan menjalakankan fingsinya dan perannya. 

Tugas kepala madrasah terhadap guru dijelaskan oleh Syaiful Sagalaga bahwa 

tugas kepala madrasah adalah menstimulasi guru-guru agar mempunyai keinginan 

menyelesaikan problema pengajaran dan pengembangan kurikulum.8 Pada intinya 

tugas kepala madrasah adalah untuk meningkatkan kualitas aktivitas pembelajaran, 

mengembangkan kurikulum dan mengevaluasi pembelajaran agar teru menerus 

menjadi semakin baik dan berkualitas.

                                                          
7Syaiful Sagalaga,Supervisi Pembelajaran, (Bandung, Alfabeta,2012), h. 101
8 Syaiful Sagalaga, Supervisi Pembelajaran,(Bandung, Alfabeta, 2012), h. 101
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B. Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja berasal dari kata  job perfomance  and actual perfomance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang). Menurut 

Mangkunegara, “kinerja adalah secara kualitas dan kuantitas yang ducapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yag di 

berikan kepadanya”.9 Kinerja dalam bahasa indonesia di sebut juga prestasi kerja. 

Kinerja atau prestasi kerja di artikan sebagai ungkapan kemampuan yang di dasari 

oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi, dalam menghasilkan sesuatu. 

Masalah kinerja selalu mendapat perhatian dalam menajemen karena sangat berkaitan 

dengan produktifitas lembaga atau organisasi.

Seperti di ketahui banyak yang mampu bekerja tetapi tidak mempunyai 

motivasi untuk melaksanakan sesuatu maka tidak menghasilkan kinerja, demikian 

juga banyak orang yang termotivasi tetapi tidak mampu melaksanakan suatu 

pekerjaan maka juga tidak menghasilkan kinerja apa-apa. Kinerja adalah suatu yang 

di capai atau prestasi yang di perlihatkan atau kemampuan bekerja. Dengan kata lain 

kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja.

Kata guru dalam bahasa Indonesia merupakan padanan dari kata teacher

dalam bahasa Inggris. Dalam kamus webster , kata teacher bermakna sebagai the 

                                                          
9Jasmani,Syaiful Mustofa,Supervisi Pendidikan Teboson Baru dalam Peningkatan Kinerja 

Pegawasan Sekolah dan Guru,( Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013),h  155
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person who teach especilliy in school, atau guru adalah seorang yang mengajar, 

khusunya di sekolah.10

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, megarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.11

Menurut S.Eko Putro Widyoko dalam buku evaluasi program pembelajaran di 

katakan bahwa, kinerja guru adalah kemampuan guru dalam menunjukan 

keterampilan atau kompetensi pada waktu mengajar di kelas.12

Tingkat keberhasilan guru dalam menyelesaikan pekerjaanya disebut dengan 

“level if performance” atau level kinerja. Guru yang memiliki level kinerja tidak 

merupakan guru yang memiliki produktifitas kerja sama dengan diatas standar yang 

di tentukan. Kinerja  guru berkaitan dengan prose belajar mengajar, yaitu kemampuan 

atau kesanggupan guru dalam meningkatkan suasana komunikasi yang edukatif 

antara guru dan peserta didik yang mencakup pengembangan aspek kognitif ,afektif, 

dan psikomotorik. Guru bekerja dengan perencanaan sampai dengan evaluasi dan 

tindak lanjut agar mencapai tujuan pembelajaran.13

                                                          
10 Sudarman Danim,Yunan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas,( 

Bandung:CV.Pustaka Setia,2010),h,64
11 Undang-undang Guru dan Dosen, Cet-1, t,np.,(Jakarta,2008), h.3
12S.Eko Putro Widyoko,Evaluasi Program Pembelajan,(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013),h. 

206
13Euis Karwati, Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas Classroom Management, 

(Bandung:Alfabeta,2014),h.66
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat saya simpulkan bahwa kinerja 

guru yang dapat di capai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Maka dari itu, hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugasnya yang di bebankan kepadanya di dasarkan kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan.

2. Penilaian Kinerja Guru

Untuk memlih kinerja guru, perlu tersedia data yang akurat mengenai 

sejumlah petensi yang dimiliki guru sehingga data yng konsisten dan di anggap benar 

dan dapat di ukur. Sistem penilaian yang terpecaya menghasilkan penilaian yang 

sama dalam melakukan sesuatu, melainkan juga tidak melakukan penilaian secara 

formal, hanya akan sama karena prosedurnya sama dan terpecaya. Untuk itu, perlu 

ada kriteria dan standar kinerja.

Kriteria kinerja harus dikaitkan dengan pekerjaan yang mudah dilakukan 

analisis jabatan. Konsultasi guru terhadap madrasah kemudian di evaluasi 

berdasarkan kriteria dan mencapai nasil berdasarkan ketentuan dalam analisis 

pekerjaan.

Pada prinsipnya penilaian kinerja adalah merupakan cara pengukuran 

kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan dalam organisasi. Jadi, 

penilaian kinerja menyangkut penentuan tingkat konstribusi seseorang yang di 

ekpresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Penilaian kinerja guru sangat bermanfaat bagi dinamika perkembangan 

madrasah/sekolah. Melalui penilaian tersebut, maka dapat di ketahuai kondisi rill  

guru di lihat dari kinerjanya. Dengan demikian data hasil kinerja tersebut dapat dapat 

di jadikan sebagai bahan pertimbangan hasil keputusan, misalnya dikaitkan dengan 

identifikasi kebutuhan program madrasah, promosi, mutasi pegawai, sisitem imbalan, 

dan lain sebagainya.

Adapun aspek penting yang dapat dinilai dari kinerja guru adalah, sebagai 

berikut:

a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

Tahap ini menilai apakah guru mampu merencanakan pelaksanaan 

pembelajaran sacar sistematis dan terukur, yang sesuai dengan kurikulum, 

kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik, sehingga rencana tersebut 

mampu mengakselarasi tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif.

b. Pelaksanaan proses  pembelajaran

Proses penyampain materi pembelajaran guru di kelas indentik dengan tiga isu 

utama yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu berkenaan 

dengan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, serta 

penggunaan metode pembelajaran.

1) Pengelola kelas

Kemampuan guru dalam pengelola kelas perlu dinilai dengan baik, karena 

jika guru mampu mengelola kelas dengan baik, maka baik, maka tujuan 

pembelajaran dapat di capai dengan optimal.
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2) Penggunaan media dan sumber belajar

Keterampilan guru dalam memanfaatkan dan sumber belajar akan 

menentukan kualitas pembelajaran yang dia alami peserta didik media 

adalah alat yang dicapai untuk menyampaikan materi pembelajaran 

sedangkan sumber belajar merupakan segala sesuatu yang menjadi 

rujukan dalam proses pembelajaran.

3) Penggunaan metode pembelajaran

Guru harus memiliki keterampilan dalam menggunak metode 

pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan 

kebutuhan peserta didik. Keterampilan guru dalam memilih metode 

pembelajaran patut di nilai. 

c. Evaluasi/penilaian pembelajaran

Penilian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukan untuk 

mengetahui tercapai atautidaknya tujuan dan proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini seorang guru di tuntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan cara-car mengevaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, 

pengelolan dan penggunaan hasil evaluasi yang ditunjukan bagi peningkatan 

kualitas pembelajaran dan peserta didik.14

                                                          
14Ibid,h.66-67
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3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan individu (guru) 

mempunyai karakter yang berbeda-beda, demikian pula dengan kinerjanya juga 

berbeda. Kepala madrsah seharusnya memahami akan perbedaan tersebut dengan 

mengupayakan agar kinerja guru maksimal. Di sebagian besar organisasi atau 

lembaga pendidikan khususnya sekolah, kinerja karyawan dalam hal ini guru 

merupakan faktor yang menntukan keberhasilan suatu lembaga.

Menurut malthis dan jackson, ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja 

keryawan yaitu kemampuan, usaha yang di curahkan dan dukungan organisasi. 

Hubungan ketiga faktor tersebut dituliskan sebagai berikut:

Kinerja (performance/P)=  Kemampuan(ability/A) x Usaha(effort/E) x 

Dukungan(Support/S).15

Faktor kemempuan berkaitan dengan bakat dan minat yang di miliki 

seseorang.  Faktor usaha yang di lakukan seseorang di pengaruhi oleh masalah 

sumber daya manusia, seperti motivasi, intensif, dan rancangan pekerjaan. menurut 

malthis dan jakson, faktor dukungan organisasi meliputi pelatihan, peralatan yang di 

sediakan,meliputi pelatihan, peralatan yang di sediakan, mengetahui tingkat harapan, 

dan keadaan tim yang di harapakan

Kinerja individu akan meningkatkan apabila ketiga komponen tersebut ada 

dalam dirinya. Akan tetapi, kinerja akan berkurang apabila salah satu komponen ini 

di kurangi atau tidak ada. Misalnya, ada seorang pekerja memiliki melakukan 
                                                          

15Jasmani, Syaiful Mustofa,Op.cit,h.159



38

pekerjaan dan bekerja keras, tetapi organisasi memberikan peralatan yang kuno 

sehingga pekerjaan tersebut lebih lambat. faktor yang  mempengaruhi kinerja antara 

lain : sikap mental, pendidikan, keterampilan, manajemen kepemimpinan, tingkat 

penghasilan, gaji dan kesehatan, jaminan sosial, iklim kerja, saran prasarana, 

teknologi, kesempatan berprestasi.

Jika kinerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

oleh individu, kinerja merupakan output pelaksanaan tugas. Kinerja mempunyai 

hubungan yang erat dengan produktifitas, karena meruapakan indikator dalam 

menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktifitas yang tinggi dalam 

suatu organisasi. Hasibuan menyatakan banwa produtifitas adalah perbandingan 

antara keluaran(output) dengan memasukan(input). Faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain :

a. Sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja),
b. Pendidikan, 
c. Keterampilan,
d. Manajemen Kepemimpinan,
e. Tingkat Penghasilan,
f. Gaji dan kesehatan,
g. Jaminan Sosial,
h. Iklim Kerja,
i. Sarana Prasarana,
j. Tejnologi,
k. Kesempatan berprestasi,16

Jadi, berdasarkan faktor di atas, dapat dikatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang dapat berhasil dari individu itu sendiriseperti 

                                                          
16Jasmani, Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan Terebosan Baru dalam Peningkatan 

Kinerja Pengawasan Sekolah dan Guru,(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2013),h. 154-160
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motivasi, keterampilan, dan juga pendidikan. Ada juga faktor dari luar individu iyu 

seperti iklim kerja, tingkat kerja, dan lain sebgainya.

4. Manfaat Penilian Kinerja Guru

Penilian merupakan banyak manfaat karena dapat di pergunakan sebagai alat 

dalm pengambilan keputusan. Secara terperinci manfaat penilian kinerja menurut 

Sulistiyani dan Rosidah adlah sebagai berikut :

a) penyesuaian-penyasuain kompepensi, 
b) perbaikan kinerja,
c) kebutuhan latihan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal 

penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan 
tenaga kerja, 

d) untuk kepentingan penelitian kepegawain, 
e) membantu di agnosis terhadap kesalahan desain pegawai.17

Depdiknas menyebutkan beberapa manfaat dari adanya penilian antara 
lain :

a) Pengembangan staf melalui in-service traning,
b) Pengembangan karir melalui in-service traning,
c) Hubungan yng semakin baik antara sataf dan pemimpin,
d) Pengetahuan lebih mendalam tentang sekolah dan pribadi,
e) Hubungan produktif antara penilian dengan perencanaan dengan 

pengembangan sekolah,
f) Kesempatan belajar yang lebih baik bagi siswa,
g) Peningkatan moral dan efesien sekolah.18

Setiap penilian kinerja guru harus memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang 

ingin dicapai. Robins mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penilian kinerja 

antara lain sebagai berikut :

                                                          
17Ibid,h. 161
18Ibid



40

a) Manajemen menggunakan penilian untuk mengambil kepetusan 
personalia, penilian ini memberikan informasi yang berhubungan dengan 
promosi, tranfer ataupun pemberhentian.

b) Penilian memberikan tentang pelatihan dan pegembangan yang 
dibutuhkan.

c) Penilian dapat dijadikan sebagai kriteria untuk program seleksi dan 
pengembangan.

d) Penilian kinerja untuk memenuhi umpan balik terhadap para pekerja.19

C. PeranKepalaMadrasah dalam MeningkatkanKinerja Guru

Dalam manajemen berbasis sekolah (MBS) , pelaksanaan program sekolah

harus didukung adanya kepemimpinan madrasah yang demokratis dan professional. 

Kepala madrasah dan guru sebagai pelaksana inti program madrsah merupakan orang 

yang harus memiliki kemampuan integritas pribadi untuk mewujudkan visi dan aksi.

Filder mengatakan bahwa kinerja yang efektif tergantung pada pasangan yang 

cocok antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan bawahannya dan 

tingkatan dimana keadaan member pengaruh serta kendali terhadap pemimpin. Hal 

iniberartibahwakinerja guru itudipengaruhiolehgayakepemimpinanseorangmerupakan 

factor kuncidalamkesuksesankepemimpinanya.20

Dalam penelitian hanson sebagaimana dikutip kempa mengatakan bahwa 

perilaku kepemimpinan yang menyejukan guru, tidak stress dalam tugas dan ramah 

akan membuat guru menjadi senang terhadap kepala sekolahnya, guru senang sekali 

tinggal disekolah, dan lebih penting lagi guru akan berusaha meningkatkan kinerjanya 

                                                          
19Ibid,h. 162
20Ibid, h.164
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semaksimal mungkin.21Guru akan merasa terpanggil hati nuraninya untuk 

melaksanakan tugas, jika guru telah merasakan bahwa bekerja adalah suatu 

kewajiban, niscaya gry tersebut akan terpanggil untuk mendalami segala sesuatu 

dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada 

kepemimpinannya kapala madrasah. Kepala madarasah sebagai pemimpin 

lembaganya mampu membawa lembaganya ke arah tercapinya tujuan yang di 

tetapkan. Ia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa 

depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Kepala madarasah harus 

bertanggung jawab atas kelancaraan dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan 

pengelolaan sekolah secara formal kepada atasanya atau secara informal kepada 

masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Oleh karena itu, sebagai manajer, 

kepala sekolah atau madarasah harus mampu menggerakan para guru untk mencapai 

kinerja secara maksimal sebagai manajer sebuah organisasi, kepala madrasah perlu 

memiliki keterampilan tertentu dalam menjalankan tugas dan wewenanya. 

Keterampilan manajer tersebut adalah keterampilan konsep, keterampilan hubungan 

manusia, dan keterampilan teknis. Dengan ketiaga keterampilan tersebut diharapkan 

sekoalah dapat menjalankan tugas manajerial secara maksimal yang pada akhirnya 

juga dapat mempengeruhi kinerja bawahanya. Berdasarkan beberapa teori di atas, 

dapat di nyatakan bahwa peran kepala madarasah memiliki peran terhadap kinerja 

seorang guru.
                                                          

21Ibid



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penilitian

Penelitian merupakan suatu tindakan yang di lakukan secara sistematis dan 

teliti dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru atau mendapat susunan 

atau tafsiran baru dari pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang bertindak ini 

harus kritis dan prosedur yang digunakan harus lengkap .1

Menurut sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebeneran suatu 

penegtahuan.2Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, namum 

sebelum penulis memamparkan jenis-jenis metode penelitian yang akan penulis 

gunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis akan memaparkan sumber data 

yang akan dipakai pada saat penelitian.3

Jadi sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat penelitian mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. 

                                                          
1 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabet, 2003),

hlm. 5
2 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research Jilid III, fakultas psikologi UGM (Yogyakarta: 2004),hlm. 

4
3 Sugiyono, Op.Cit.hlm.118
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan terangkat 

gambaran mengenai kualitas, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian tanpa 

tercemar oleh pengukuran formal. Penelitian didasarkan pada persepsi emik. 

Persepsi emik bertujuan untuk mengungkapkan dan mengurangi sistem dan perilaku 

bersama satuan strukturnya dan kelompok struktur satuan-satuan itu.

1. Jenis  Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki teknik untuk mendekati suatu 

objek penelitian. Karena penentuan pendekatan yang diambil akan memberikan 

petunjuk yang jelas bagi rencana penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu dalam 

penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Sementara 

menurut Cooper, H.M. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tujuan penelitian deskriptif  

menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan 

tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti 

secara tepat.4

                                                          
4 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian, (yogyakarta:Andi, 2000), hlm. 24
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Menurut Moleong: penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah 

sebagai kebutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan 

metode kualitatif analitis secara induktif, mengarah sasaran penelitian pada usaha 

menemukan teori, lebih mementingkan proses daripada hasil, memilih seperangkat 

kriteria utuk menulis keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara dan 

hasil penelitian disepakati oleh subjek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.5

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam 

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis 

maupun lisan. 

                                                          
5 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2007) , hlm. 11.
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Tabel .1

      Sumber Data Penelitian

NO Sumber Data Jumlah

1 Kepala Sekolah 1 Orang

3 Guru/Tenaga Pendidik 53 Orang

4 Siswa/Peserta Didik 270 Orang

(Sumber: Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda tahun pelajaran 2017/2018)

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang valid dan objektif, dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara), 

observasi dan dokumentasi.

a. Metode observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak 

terbatas pada orang, tetapi objek alam yang lain.Observasi (pengamatan) adalah alat 

pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.6

                                                          
6 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Op. Cit, hlm. 213.
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Observasi (pengamatan) ini diperoleh dari gambaran data mengenai peran 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul 

Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Ada dua jenis observasi yang 

biasa digunakan oleh para peneliti yaitu observasi partisipan dan observasi non 

partisipan. Observasi partisipan adalah jika orang yang mengadakan observasi 

(observer) turut ambil bagian dalam peri kehidupan orang yang diteliti. Sedangkan 

observasi non partisipan adalah observer berpura-pura ikut dalam kehidupan yang 

diobservasi.

Dalam pelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan dimana 

peneliti turut ambil bagian data kehidupan orang yang diobservasi. Metode ini 

penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana peran kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru.

b. Metode Interview 

Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan 

informan. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dengan mendengarkan 

secara langsung infromasi.7

                                                          
7Ibid,hlm. 83.
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Dilihat dari sifat atau teknik pelaksanaaanya, maka interview dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu:

a. Interview terpimpin adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok 

masalah yang diteliti

b. Interview tak terpimpinan (bebas) adalah proses wawancara dimana 

interview tidak senghaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok 

dari focus penelitian dan interview.

c. Interview bebas terpimpin adalah kombinasi keduanya, pewawancara 

hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, penulis menggunakan jenis 

interview bebas terpimpin, artinya yang menginterview memberikan kebebasan 

kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawabannya dan 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti.

Metode ini penulis gunakan untuk mewawancarai langsung Kepala Seorang 

guru berkenaan dengan bagaimana Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan.
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c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal yang bersifat 

dokumen terhadap alokasi penelitian antara lain seperti absen kelas, kompetensi 

guru yang ada disekolah tersebut.Metode dokumentasi merupakan metode 

pengumpulan data yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, foto, notulen 

rapat,agenda dan sebagainya.8

Jadi metode dokumentasi salah satu cara untuk menghimpun data mengenai 

hal-hal tertentu, melalui catatan-catatan, dokumen yang disusun oleh suatu instansi 

atau organisasi-organisasi tertentu. Metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data yang berkaitan tentang keadaan peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan seperti :

a. Sejarah berdirinya sekolah 
b. Keadaan peserta didik
c. Keadaan guru
d. Keadaan aktivitas belajar mengajar
e. keadaan sarana prasarana
f. Prestasi belajar peserta didik

5. Metode Analisa Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalamperiode tertentu. Analisis yang diperoleh selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu.
                                                          

8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),hlm. 201 
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Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam menganalisa data adalah 

sebagai berikut :

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.9

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian seperti itu diharapkan 

informasi tertata dengan baik dan benarmenjadi bentuk yang padatdan 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, 
                                                          

9 Sugiyono, Op. Cit, hlm. 338.
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didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, makakesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.10

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 menghasilkan 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.11 Dengan kata lain, dalam metode penelitian kualitatif, teknik 

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

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertulis.

6. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka dikembangkan 

tata cara untuk mempertanggung jawabkan keabsahan hasil penelitian, karena 

tidak mungkin melakukan pengecekan terhadap instrument penelitian yang 

                                                          
10Ibid,hlm. 345.
11 Nana Sudjana, Tuntuta Penyusunan Karya Ilmiah,Makalah, Skripsi, Tesis, Disertas,( Bandung: 

SinarBaru Algensindo Offset, 1999).hlm. 86 
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diperankan oleh peneliti itu sendiri, maka yang akan diperiksa adalah keabsahan 

datanya.

Dengan menggunakan Triangulasi tehnik yaitu wawancara,observasi dan 

dokumentasi. Triangulasi tehnik untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan tehnik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara,lalu dicek dengan 

observasi,dokumentasi dan kuesioner. Bila dengan tiga tehnik pengujian 

kreadibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin 

semuanya benar, karena sudut pendangnya berbeda. 



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PENGOLAHAN DATA

A. Sejarah Singkat Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda

Madarasah Tsanawiyah Amrul Huda didirikan pada tanggal 27 juni 2004 oleh 

para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat dusun Budi Waras Mekarmulya 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan melalui perjuangan dan riwayat yang 

panjang serta penuh tangtangan dan hambatan. Pada tahun 2004 banyak anak-anak 

Mekarmulya bagian barat yang tidak melanjutkan pendidikan sekolah dikerenakan 

jarak yang ditempuh sangat jauh antara rumah dengan sekolahan yang ada.Selain itu 

juga karena faktor ekonomi.1

Hal itu yang selanjutnya membuat para tokoh masyarakat berinisiatif, 

bermusyawarah tentang bagaimana mendirikan lembaga pendidikan islam formal 

berupa madrasah. Hasil dari musyawarah tersebut akhirnya memutuskan untuk 

mendirikan Madrasah Tsanawiyah, namun rencana tersebut berkali-kali mengalami 

hambatan karena terkendala mengenai biaya oprasional dan teknis lapangan yang 

akhirnya membuat sebagian masyarakat masyarakat pesimis.

Pada awalnya pendidiran Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda memiliki tiga 

local yang salah satunya adalah bangunan masjid sebagai midelmaher.Awal pendirian 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda beberapa tokoh ikut aktif diantaranya Kepala 

                                                          
1 Dokumentasi, Sejarah Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan, tahun 2017/2018



54

desa, PPL, dan kemudian mendapatkan bantuan dari kyai untuk dikelola sebagaimana 

mestinya.Untuk mendapat izin oprasional suatu lembaga harus dibawah naungan 

yayasan, maka pada akhirnya Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda bernaungan dalam 

yayasan pondok pesantren Amrul Huda.

Pada tahun 2004 pertama berjalan Lembaga Pendidikan Islam mempunyai 

siswa sebanyak 33 orang yang berasal dari tiga desa sekitar yaitu Rejomulyo, 

Mekarmulya, dan Bali Agung. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005/2006 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda mempunyai siswa sebanyak 3 kelas dengan 

jumlah tenaga pendidik sebanyak 20 tenaga pendidik.

Setelah memulai proses awal pendirian awal panjang akhirnya pada tahun 

2005 Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda memiliki izin oprasional dengan nomor : 

KW.08.4/4/PP.00.4/68/2005 tertanggal pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 

telah  terakriditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-

S/M) dengan nomor : DP.000907 tanggal 17 November 2009 dengan NSM : 

121.2.18.01.0012 dan mendapat predikat C. Sejak awal berdirinya Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda sudah mengalami empat pergantian Kepala Madrasah. 

Sebelum tahun 2004 Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda dipimpin oleh bapak 

Mulyono kemudian bapak L.DJ Widodo.S.Pd dan dilanjutkan sampai sekarang oleh 

Bapak Iwan Darmawan S.Pd.
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a. Visi 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan mempunyai visi : Mewujudkan Madrasah yang islami, 

tertib, berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap ALLAH SWT.

b. Misi 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten 

Lampung Selatan mempunyai misi :

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap ALLAH 

SWT, sehingga mampu mengamalkan ajaranya secara tertid dan 

disiplin.

2. Melaksanakan ajaran dan bimbingan secara efektif, senhingga setiap 

siswa baru berkembang secara optimal.

3. Meningkatkan semangat dan keunggulan secara insentif, kepada warga 

sekolah.

4. Mendorong dan membantu setiap sesama untuk mengenali potensi, 

berkompetensi dan sikap islam.

c. Tujuan Madrasah

1. Mempersiapkan peserta didik yang terampil, bertaqwa, cerdas, dan 

berahlak mulia.

2. Agar dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tangguh.

3. Menciptakan siswa yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi.  
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B. Keadaan Sarana Prasarana Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda

Untuk menunjukan kegiatan belajar mengajar di madrasah Tsanawiyah Amrul 

Huda melakukan berbagai upaya dengan memenuhi sarana dan fasilitas belajar untuk 

mencapai kelancaran didalam proses belajar mengajar.

Adapun sarana pendidikan yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Arul Huda 

Periode 2017/2018
No Jenis ruangan Jumlah barang keterangan
1 Ruangan kepala sekolah 1 Baik
2 Ruangan tata usaha 1 Baik
3 Ruangan guru/kantor 1 Baik
4 Ruangan belajar 9 Baik
5 Ruangan perpustakaan 1 Baik
6 Ruangan BK 1 Baik
7 Ruangan Lab Komputer 1 Baik
8 Kantin 3 Baik
9 Masjid 1 Baik
10 Lapangan upacara 1 Baik
11 Ruangan kamar mandi/WC 3 Baik
Sumber : Dokumentas Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Tahun ajaran 2017/2018

C. Keadaan Guru Dan Karyawan

Tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas 

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari guru tetap dan guru tidak tetap, untul lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.2

                                                          
2 Dokumentasi, Keadaan Guru Dan Karyawan Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2017/2018
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Tabel.4

Keadaan Guru dan Karyawan di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan T.A.2107/2018

No Nama L/P Jabatan Pendidikan 
Terakhir

Ket. 

1 Iwan Darmawan, S.Pd L Kelapa madarasah S.1 GT
2 Toni Isman, SE L Waka. Kur/Guru S.1 GT
3 Kusmayadi, S.Pd L Waka. Sis/Guru S.1 GT
4 Nurjamil, S.Pd L Waka. Humas/Guru S.1 GT
5 Lukman Hakim, S.Pd L Guru S.1 GT
6 Dedejaja, S.Pd L Guru S.1 GT
7 Eman sulaiman, S.Pd L Guru S.1 GT
8 Musrodin, S.Pd L Guru S.1 GT
9 Teguh heriyanto, S.Pd L Guru S.1 GT
10 Jepi pratama ferindo, 

S.Pd
L Waka.Sarpras/Guru S.1 GT

11 Siti rofiah, S.Pd P Guru S.1 GT
12 Al husna, S.Pd P Guru S.1 GT
13 Wakini , S.Pd P Bendahara S.1 GT
14 Arisona, S.Pd P Guru S.1 GT
15 Rohidin, S.Pd L Guru S.1 GT
16 Andika Pratama, S.Pd L Guru S.1 GT
17 Aleh supriadi, S.Pd L Guru S.1 GT
18 Ika Rosmayanti, S.Pd P Guru S.1 GT
19 Munfarida, S.Pd P Guru S.1 GT
20 Siti Hafifah, S.Pd P Guru S.1 GT
21 Suyanti, S.Pd P Guru S.1 GT
22 Khusosi affandi L Guru S.1 GT
23 Ashari, SE L Guru S.1 GT
24 Irvan nawami, S.Pd L Kepala TU S.1 GT
25 Rina yuliwati, S.Pd P Guru D.III GT
26 Dian risnely, ST P Guru S.1 GT
27 Dewi septiana, S.Pd P Guru S.1 GT
28 Siti khoiruyah, S.Pd P Guru S.1 GT
29 Sriyono, S.Pd L Guru S.1 GT
30 Wagiran, S.Pd L Guru S.1 GT
31 Marlinawati, S.Pd P Guru S.1 GT
32 Khusni isnani L Guru D.III GT
33 Pujiati, S.Pd P Guru S.1 GT
34 Eko sarjito, S.Pd L Guru S.1 GT
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35 Nurma anggreni, S.Pd P Guru S.1 GT
36 Eni Subaidah, S.Pd P Guru S.1 GT
37 Yulianti, S.Pd P Guru S.1 GTT
38 Jeki Purwanti, S.Pd L Guru D.III GT
39 Nida amalia, S.Pd P Guru S.1 GTT
40 Fathuri L Guru SMA GTT
41 Muhrodin, S.Ag L Guru S.1 GTT
42 Nurhasanah, SE P Guru S.1 GTT
43 Mulyadi, S.Pd L Guru S.1 GTT
44 Yuyun Oktaviani, SE P Guru S.1 GTT
45 Mahrus Ali L Guru S.1 GTT
46 Sulasno L TU SMA GTT
47 Eka Nurmalasari, S.Pd P BK MAN GTT
48 Pely Akmansyah, SE L BK S.1 GTT
49 Setyoningsih, S.Pd L Guru S.1 GTT
50 Indriyanti P Guru MAN GTT
51 Vini alfia P Guru D.III GTT
52 Ari melfi P Tu S.1 GTT
53 Yulia Sari P Guru S.1 GTT

Sumber : Dokumentasi Keadaan Guru dan Karyawan Madrasah Tsanawiyah 
Amrul HudaKecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan T.A 2017/2018

D. Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

Kepala madrasah adalah motor pegerak, penentu arah kebijakan sekolah yang 

akan menetukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 

direalisasikan. Sehubungan dengan motivasi kerja guru, kepala madrasah dituntut 

untuk senantiasa meningkatkan keefektifan perannya sebagai seorang pemimpin guru 

tercapainya tujuan sekolah.

Adapun peran yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru, adalah sebagai berikut :
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1. Membantu guru dalam merumuskan perbaikan program pengajaran seperti 
pembuatan RPP, silabus, program semester, analisis ulangan harian,, 
semester, dan lain sebagainya.

2. Mengadakan pelatihan seminar, brefing guru untuk meningkatkan 
motivasi kerja dari masing-masing guru.

3. Mengembangkan suasana kerja sama yang efektif dan memberikan 
penghargaan dan pengakuan kepada guru.

4. Membantu guru dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan 
untuk perbaikan situasi belajar mengajar.

5. Memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan dengan belajar kejenjang yang lebih tinggi.

6. Kemampuan dalam membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri 
sendiri guru-guru dan anggota staf sekolah lainnya.

7. Mengevaluasi daln membantu guru dalam perbuatan tes yang baik dengan 
tujuan untuk melihat sampai dimana hasil serta kemampuan murid dan 
untuk meningkatkan kinerja para guru.3

Dari peran yang dilakukan kepala madrasah penulis dapat pahami bahwa 

sangat penting peran yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda, dikarenakan hasil buruknya kualitas 

lembaga pendidikan ditentukan dari pimpinan dan tenaga pendidik yang professional 

dan memiliki kinerja yang baik dalam mendidik siswa-siswi disekolah tersebut.

Namun demikian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak 

Kusmayadi selaku wakil kepala sekolah dalam pelaksanaanya kepala madrasah belum 

dapat melaksanakan tugas dan kurang berperab secara keseluruhan dan kontiyu, 

                                                          
3 Iwan Darmawan, Kepala Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Palas, Wawancara, Tanggal 13  

Maret 2018
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meningat kesibukan kepala madrasah dan banyaknya pekerjaan yang harus 

diselesaikan dan kadang-kadang ada keperluan mendadak.4

Seiring dengan keterangan diatas, hal ini sejalan dengan hasil observasi yang 

penulis lakukan bahwa kepala madrasah dalam memberikan motivasi kepada 

bawahanya kurang terlaksana secara maksimal dikarenakan sibuk pekerjaan kepala 

madrasah yang harus diselesaikan misalnya mengikuti rapat, mengikuti penataran 

kepala sekolah dan mengajar disekolahan lain.

Dalam menjalankan peranya sebagai pemimpin kepala madrasah tidak 

menjalankan perannya dengan lancar-lancar saja, melainkan kepala madrasah 

menemui faktor-kaktor penghambat peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru diantaranya sebagai berikut :

Menurut ibu Arisona, kepala madrasah belum dapat melaksanakn kegiatan 

secara menyeluruh mengingat kesibukan kepala madrasah yang harus diselesaikan 

seperti, mengadakan rapat, menyusun program laporan, menyusun program/bahan

laporan, membantu guru-guru dalam memberikan penilaian, mengajar disekolah lain 

dan kurangnya kerja sama antara guru dan kepala madrasah, faktor dari dalam diri 

guru itu sendiri yang enggan mengembangkan potensinya sebagai seorang pendidik 

meraka tidak akan mepersoalkan hambatan yang ada melainkan mereka akan selalu 

berupaya untuk meningkatkan kinerja didalam berbagai bidang semua faktor 

                                                          
4Kusmayadi. Wak.sis Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda Palas, Wawancara, Tanggal 14 

Maret 2108
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penghambat tersebut bisa diatasi jika semua pihak mau bekerja keras dan bekerja 

sama.5

Menurut bapak Toni Isman guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda, 

bahwa sebagian besar guru dalam mengerjakan tugasnya/mengajar belum meyiapkan 

program pengajaran terlebih dahulu hal ini dikarenakan kesibukan guru, salah satu 

mengajar di sekolah lain dan adanya anggapan bahwa dalam mengajar guru hanya 

menyiapkan apa adanya yang tertulis didalam buku panduan.6

Dari faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan kinerja guru diatas, 

penulis memahami bahwa masih ada guru yang kurang bekerja sama antara kepala 

madrasah dan guru, namun dari faktor tersebut tersebut dapat memberikan pengajaran 

dan bisa diatasi dengan baik bagi semua pihak, agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan.

E. Analisis Data dan Pengolahan Data

Pada bab empat ini penulis akan membahas pengolahan data dan analisis data 

yang telah di peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dimana data tersebut

penulis dapatkan melalui data angket sebagai metode pokok guna mendapatkan suatu

keputusan yang objektif dan dapat berfungsi sebagai fakta. Disamping itu juga

                                                          
5 Arisona, Guru Madrasah Tsanawiyah Amrul huda Palas, Wawancara, Tanggal 15 Maret 

2018
6 Toni Isman, Waka.KurMadrasah Tsanawiyah Amrul huda Palas, Wawancara, Tanggal 20

Maret 2018
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penulis menggunakan metode observasi sebagai metode penunjang guna melengkapi 

data yang telah penulis dapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Data yang telah di peroleh terlebih dahulu ditelaah sesuai dengan kriteria yang 

telah di tentukan ataukah masih perlu untuk melengkapi lebih lanjut. Setelah

diketahui telah lengkap maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yaitu klasifikasi 

data.

Klasifikasi data dimaksudkan untuk mengelompokan jenis-jenis jawaban yang 

telah di berikan oleh responden pada tiap-tiap item pertanyaan serta alternative yang 

telah dipilih oleh responden.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel seluruh guru di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang 

seluruhnya 42 orang guru, sehingga dalam penelitian ini menggunakans ampel total.



63

Tabel.5

Pengolahan data hasil angket pada Kepala Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

No Jumlah 
Sempel 

Jawaban Jumlah
Skor

%A % B % C %

1. 42 0 0 34 80,95 8 19,05 100
2. 42 14 33,33 10 23,80 18 42,85 100
3. 42 33 70,57 9 21,42 0 0 100
4. 42 20 47,62 12 28,58 10 23,80 100
5. 42 2 4,76 30 71,42 10 23,80 100
6. 42 16 38,10 26 61,90 0 0 100
7. 42 8 19,05 26 61,90 8 19,05 100
8. 42 18 42,85 16 38,10 8 19,05 100
9. 42 22 52,39 20 47,61 0 0 100
10. 42 18 42,85 8 19,05 16 38,10 100
11. 42 10 23,81 22 52,38 10 23,81 100
12. 42 8 19,05 24 57,14 10 23,81 100
13. 42 8 19,05 22 52,38 12 28,57 100
14. 42 14 33,33 20 47,62 8 19,05 100
15. 42 6 14,29 10 23,81 26 61,90 100

Sumber : Pengolahan data hasil angket pada Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

Denganmemperhatikanhasilpengolahan data seperti dalam tabel, 

makaselanjutnyapenulismengadakananalisasebagaiberikut :

1. Dalam menjalankan perananya sebagai pemimpin, apakah kepala madrasah sering 

menerapkan manajemen yang terbuka seperti memeberikan saran dan kritik 

kepada bapak/ibu guru ?

a. Selalu 0 orang = 0 %

b. Kadang-kadang 34 orang = 80,95 %

c. Tidak pernah 8 orang = 19,05 %
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Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasdarirespondendiatasternyatakepala 

madrasah hanyakadang-kadangmenerapkanmanajemen yang 

terbukasepertimemberikan saran dankritikkepada guru.

2. Sebagai kepala madrasah sebagai pemimpin yang menjadi tauladan bagi warga 

madrasah tsanawiyah amrul huda, apakah kepala madrasah sering menerapkan 

deskripsi pekerjaan dengan tujuan dan fungsi pekerjaan yang jelas kepada 

bapak/ibu guru ?

a. Selalu 14 orang = 33,33 %

b. Kadang-kadang 10 orang = 23,80 %

c. Tidak pernah 18 orang = 42.85 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatakepala madrasah kadang-

kadangdalammenerapkandeskripsipekerjaandengantujuandanfungsi

pekerjaan yang jelaskepadabapak/ibu guru.

3. Apakah menurut bapak/ibu kepala madrasah selalu mebina hubungan kerjasama 

dengan guru dalam lingkungan sekolah, guna menciptakan suasana yang 

harmonis dilingkungan sekolah ? 

a. Ya selalu 33 orang = 70,57 %

b. Kadang-kadang 9 orang = 21,42 %

c. Tidak 0 orang = 0 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatakepala madrasah 

selalumembinaataumenjalinkerjasamavertikalkebawahdengan guru 

dalamlingkungansekolah.
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4. Kepala madrasah memiliki wewenang meberikan perintah kepada bawahannya 

termasuk para guru, menurut bapak/ibu adalah peran yang kepala madrasah 

lakukan untuk pemetaan program kegiatan menngkatkan kinerja bapak/ibu dalam 

menjalnkan tugas ?

a. Selalu berperan 20 orang = 47,62 %

b. Kurang berperan 12 orang = 28,58 %

c. Tidak pernah berperan 10 orang = 23, 80 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawaban di atas mayoritas guru 

menjawabbahwakepala madrasah 

selaluberperandalammeningkatkanmotivasikerja.

5. Salah satu peran kepala madrasah adalah sebagai supervisor, hal ini apakah 

menurut bapak/ibu kepala madrasah melakukan pengawasan yang berkelanjutan 

dan menyeluruh kepada bapak/ibu guru ?

a. Sering 2 orang = 4,76 %

b. Kadang-kadang 30 orang = 71,42 %

c. Tidak pernah 10 orang = 23,80 %

Interpretasi  :berdasarkanjawaban di atastenyatakepala madrasah kadang-

kadangmelakukanpengawasan yang 

berkelanjutandanmenyeluruhkepadabawahannya.

6. Disetiap lembaga pendidikan tidak terlepas dari beberapa masalah-masalah baik 

dikelas maupun lingkungan sekitar salah satunya kesulitan dalam menyampaikan 

materi, untuk itu apakah kesulitan pengajarannya yang bapak/ibu hadapi 

semuanya mampu di evaluasi atau diselesaikan oleh kepala madrasah?
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a. Semua 16 orang = 38,10 %

b. Sebagian 26 orang = 61,90 %

c. Tidak sama sekali 0 orang = 0 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatakepala madrasah 

belummampumenyelesaikandanmengevaluasikesulitan dalam 

pembelajarannamunadasebagian yang bisadiatasi.

7. Seorang kepala sekolah tidak hanya dituntut menjadi pemimpin dan pendidik, 

akan tetapi juga dituntut menjadi seorang yang mampu memberiakan pengarahan 

bagi kepada warga madrasah. Terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan 

bapak/ibu dalam menerima pengarahan yang diberikan oleh kepala madrasah?

a. Mudah dipahami 8 orang = 19,05 %

b. Sedang 26 orang = 61,90 %

c. Sulit dipahami 8 orang = 19,05 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatakebanyakan guru di 

Madrasah TsanawiyahAmrul Hudadalammenerimatanggapan 

yang diberikanolehkepala madrasah 

merasasedang/dipahamiartinyamudahdipahamidanmerasasulitdipa

hami.

8. Rapat merupakan alah satu rutinitas yang sering dilakukan oleh guru beserta 

kepala madrasah, apakah setiap diadakan rapat oleh kepala madrasah bapak/ibu 

selalu aktif mengikutinya?

a. Pernah 18 orang = 42,85 %

b. Kadang-kadang 16 orang = 38,90 %

c. Tidak pernah 8 orang = 19,05 %
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Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyata di MadrsahAmrul Huda

guruselalumengikutirapat yang di adakanolehkepala madrasah.

9. Pengetahuan dan keterampila merupakan salah satu penunjang bagi guru dalam 

menyampaikan materi, lalu pernahkah kepala madrasah memberikan kesempatan 

kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan 

kejnjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kinerja guru?

a. Pernah 22 orang = 52,39 %

b. Kadang-kadang 20 orang = 47,61 %

c. Tidak pernah 0 orang = 0 %

Interpretsai  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatapernahkepala madrasah 

memberikankesempatankepada guru-guru 

untukmeningkatkanpengetahuandanketerampilandenganbelajark

ejenjang yang lebihtinggisecara optimal.

10. Pernahkah bapak/ibu dipanggil kepala madrasah secara individu utnuk diberikan 

bimbingan dan wawasan tentang pengajaran, guna untuk menciptakan kinerja 

seseorang guru?

a. Sering 18 orang = 42,85 %

b. Kadang-kadang 8 orang = 19,05 %

c. Tidak pernah 16 oarng = 38,10 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatakepala madrasah kadang-

kadangmemanggil guru 

untukdiberikanbimbingandanwawasantentangpengajaran. 
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11. Sarana prasarana merupakan penunjang dam suatu lembaga khusunya lembaga 

pendidikan, untuk itu apakah sarana prasarana sekolah sudah cukup membantu 

tugas bapak/ibu dalam mengajar?

a. Sangat membantu 10 orang = 23,81 %

b. Cukup membantu 22 orang = 52,38 %

c. Kurang membantu 10 orang = 23,81 %

Interpretasi:berdasarkanhasiljawabandiatasternyatasaranadanprasaranasekolahsud

ahcukupmembantudalam proses belajarmengajar.

12. Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan yang bermanfaat guna menciptakan guru 

yang terintegritas dan professional sehingga akan menciptakan kinerja yang baik 

untuk para guru, lalu apakah bapak/ibu sering mendapatkan kesempatan untuk 

menguji seminar, workshop dan brefing?

a. Sering 8 orang = 19,05 %

b. Kadang-kadang 24 orang = 57,14 %

c. Tidak pernah 10 orang = 23,81 %

Interpretasi:berdasarakanhasiljawabandiatasternyatakepala madrasah 

memberikankesempatankepada guru untukmengikuti seminar, 

workshop 

danbrefingwalaupunbelummeksimaldalammelaksanakannyauntu

kmeningkatkanmotivasikerja guru.

13. Silabus dan RPP merupakan salah satu yang perlu disiapkan oleh seorang guru 

sebelum memulai materi, dengan itu apakah bapak/ibu selalu mempersiapkan 

rencana pembelajaran dan silabus sebelum mengajar?
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a. Selalu 8 orang = 19,05 %

b. Jarang 22 orang = 52,38 %

c. Tidak pernah 12 orang = 28,57 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyata guru-guru di Madrasah 

TsanawiyahAmrul Huda hanyakadang-

kadangmempersiapkanrencanapelaksanaanpembelajaran(RPP)se

belummengajar.

14. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci utama dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Terutama bagi para personalia yang memang bekerja untuk lembaga 

tersebut. Untuk itu, apakah bapak/ibu dating kesekolah selalu selalu tepat waktu 

agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efesien?

a. Selalu 14 orang = 33,33 %

b. Kadang-kadang 20 orang = 47,67 %

c. Tidak pernah 8 orang = 19,05 %

Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatasebagian guru 

sudahdisiplinakantetapimasihada guru yang 

kurangdisiplindalammenjalankantugas.

15. Financial merupakan hal yang potensial dikehidupan manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Apakah gaji yang bapak/ibu terima tanpa uang tunjangan dapat 

memenuhi kebutuhan anda?

a. Lebih dari cukup 6 orang = 14,29 %

b. Cukup 10 orang = 23,61 %

c. Kurang 26 orang = 61,90 %
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Interpretasi  :berdasarkanhasiljawabandiatasternyatasebagian guru di Madrasah 

Amrul Huda mengakubahwagaji yang 

diperolehbelummencukupikebutuhanhidup.

Berdasarkanhasiljawabankuesioner yang diperoleh, 

kemudianpenulismelakukanpengolahandananalisa data terhadap data yang 

telahada.Berdasarkan tabel danpresentaseangket yang telah di jawaboleh guru 

Madrasah TsanawiyahAmrul Huda di perolehhasilsebagaiberikut :

1. Berdasarkan item nomor 1 menjelaskanbahwakepala madrasah kadang-

kadangsajamenerepakanmanajemen yang terbukasepertimemberikan saran 

dankritikkepada guru. 

2. Berdasarkan item nomor 2 kepala madrasah kadang-

kadangdalammenerapkandeskripsipekerjaandengantujuandanfungsipekerjaan 

yang jelaskepadabapak/ibu guru.

3. Berdasarkan item nomor 3selalumembinaataumenjalinkerjasama vertical 

kebawahdengan guru dalamlingkungansekolah.

4. Berdasarkan item nomor 4 meyoritas guru menjawabbahwakepala madrasah 

selaluberperandalammeningkatkanmotivasikerja.

5. Berdasarkan item nomor 5 kepala madrasah kadang-

kadangmelakukanpengawasan yang 

berkelanjutandanmenyeluruhkepadabawahannya.
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6. Berdasarkan item nomor 6 dan 7 kepala madrasah 

cukupmampumenyelesaikandanmengevaluasikesulitandalampembelajaranna

munadasebagian yang belumdiatasi.

7. Berdasarkan item nomor 8 dan 9 kepalamadrasahmengikutkanseluruh guru 

untukhadirdisetiaprapatdanmeningkatkanpengetahuandanketerampilandengan

belajarkejenjang yang lebihtinggi.

8. Berdasarkan item nomor 10 kadang-kadangmemanggil guru 

untukdiberikanbimbingandanwawasantentangpengajaran. 

9. Berdasarkan item nomor 11 

ternyatasaranadanprasaranasekolahsudahcukupmembantudalam proses 

belajarmengajar.

10. Berdasarkan item nomor 12 kepala madrasah memberikankesempatankepada 

guru untukmengikuti seminar, workshop 

danbrefingwalaupunbelummeksimaldalammelaksanakannyauntukmeningkatk

anmotivasikerja guru.

11. Berdasarkan item nomor 13 ternyata guru-guru di Madrasah 

TsanawiyahAmrul Huda hanyakadang-

kadangmempersiapkanrencanapelaksanaanpembelajaran(RPP) 

sebelummengajar.

12. Berdasarkan item nomor 14 dan 15 sebagian guru-guru 

sudahdisiplinakantetapimasihada guru 
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kurangdisiplindalammenjalankantugasdansertagaji guru yang 

diterimabelummemenuhikebutuhanhidup. 
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Tabel. 6

Pengolahan data hasil angket kinerja guru di Madarasah Tsanawiyah Amrul 
Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

No Jumlah 
Sempel 

Jawaban Jumlah
Skor

%A % B % C %

1. 42 12 28,58 12 28,58 18 42,85 100
2. 42 20 47,62 21 50 1 2,38 100
3. 42 22 52,39 20 47,62 0 0 100
4. 42 19 45,23 21 50 2 4,76 100
5. 42 3 7,14 15 35,71 24 57,14 100
6. 42 12 28,58 12 28,58 18 42,85 100
7. 42 18 42,85 13 30,96 11 26,19 100
8. 42 20 47,62 22 52,39 0 0 100
9. 42 19 45,23 18 42,85 5 11,90 100
10. 42 11 26,19 13 30,95 18 42,85 100
11. 42 10 23,81 13 30.95 19 45,23 100
12. 42 11 26,19 17 40,47 14 33,33 100
13. 42 3 7,14 17 40,47 22 52,39 100
14. 42 12 28,58 12 28,58 18 42,85 100
15. 42 10 23,81 12 28,58 18 42,85 100

Sumber : Pengolahan data hasil angket pada Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

1. Sebelum memulai pelajaran atau sewaktu tahun ajaran baru apakah bapak/ibu 

melakukan analisis materi pelajaran?

a. Ya selalu 12 orang = 28,58 %

b. Kadang-kadang 12 orang = 28,58 %

c. Tidak pernah 18 orang = 42,85 %

Interpretasi : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru tidak pernah melakukan analisis terhadap materi pelajaran 

di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda.
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2. Apakah sebelum melakukan proses belajar mengajar bapak/ibu guru 

menyusun sebuah program belajar kepada Waka Kurikulum atau Kepala 

Sekolah?

a. Ya selalu 20 orang = 47,62 %

b. Kadang-kadang 21 orang = 50 %

c. Tidak pernah 1 orang = 2,38 %

Interpretasi : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru kadang-kadang menyusun program belajar di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda.

3. Apakah bapak/ibu guru setiap tahunnya, khususnya tahun ajaran baru 

membuat program tahunan(prota) setiap tahun?

a. Ya selalu 22 orang = 52,39 %

b. Kadang-kadang 22 orang = 47,62 %

c. Tidak pernah 0 orang = 0 %

Interpretasi  :  berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru selalu membuat program tahunan di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda.

4. Apakah setiap pergantian semester bapak/ibu guru membuat program 

semester secara rutin guna membatasi apa saja yang harus disampaikan 

kepada peserta didik?

a. Ya selalu 19 orang = 45,23 %

b. Kadang-kadang 21 orang = 50 %

c. Tidak pernah 2 orang = 4,76 %
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Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru kadang-kadang membuat program semester di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda.

5. Apakah bapak/ibu guru membuat program satuan pelajaran, selain untuk 

pegangan bapak/ibu?

a. Selalu 3 orang = 7,14 %

b. Kadang-kadang 15 orang = 35,71 %

c. Tidak semua disusun 24 orang = 57,14 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru tidak semua program satuan pelajaran disusun di 

Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda. 

6. Apakah bapak/ibu guru menyusun RPP sebelum melakukan proses belajar 

mengajar yang bertujuan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efesien?

a. Ya selalu 12 orang = 28,58 %

b. Kadang-kadang 12 orang = 28,58 %

c. Tidak pernah 18 orang = 42,85 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru tidak pernah menyusun RPP dan hanya sebagaian 

kadang-kadang saja menyusun.

7. Setelah bapak/ibu guru menyampaikan materi pembelajaran, apakah 

bapak/ibu memberikan evaluasi yang tepat kepada peserta didik?

a. Ya selalu 18 orang = 26,19 %

b. Kadang-kadang 13 orang = 30,96 %
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c. Tidak pernah 11 orang = 42,85 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru ya     selalu memberiakan evaluasi dan meyampaikan 

materi yang diajarkan.

8. Saat proses belajar mengajar, apakah bapak/ibu guru menggunakan media saat 

proses belajar dan mengajar?

a. Selalu 20 orang = 47,62 %

b. Kadang-kadang 22 orang = 52,39 %

c. Tidak pernah 0 orang = 0 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru kadang-kadang menggunakan media saat proses 

pembelajaran berlangsung di Madrasah Tsanawiyah Amrul 

Huda.

9. Selain menggunakan media yang tepat, apakah bapak/ibu guru menggunakan 

metode saat proses belajar dan mengajar?

a. Selalu 19 orang = 45,23 %

b. Kadang-kadang 18 orang = 42,85 %

c. Tidak pernah 5 orang = 11,90 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa bapak/ibu 

guru selalu menggunakan metode saat proses belajar dan 

mengajar di Madrasah Amrul Huda.

10. Selama bapak/ibu guru menyampaikan materi, apakah peserta didik dapat 

menyerap materi yang bapak/ibu guru sampaikan?
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a. Ya 11 orang = 26,19 %

b. Kadang-kadang 13 orang = 30,96 %

c. Tidak pernah 10 orang = 42,85 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa peserta 

didik kadang-kadang menyerap materi yang disampaikan oleh 

para guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda.

11. Selain menggunakan media, metode dan strategi, apakah penggunaan strategi 

pembelajaran yang bapak/ibu guru berikan sudah cukup baik?

a. Ya 10 orang = 23,81 %

b. Kadang-kadang 13 orang = 30,96 %

c. Tidak pernah 19 orang = 45,23 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaba diatas menunjukan bahwa starategi 

yang digunakan guru terkadang tidak cukup baik untuk 

peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda.

12. Sebelum atau sesudah melakukan evaluasi terhadap peserta didik, apakah 

bapak/ibu guru melakukan analisis butir soal?

a. Ya 11 orang = 26,19 %

b. Kadang-kadang 17 orang = 40,47 %

c. Tidak pernah 14 orang = 33,33 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa para guru 

jading-kadang membuat analisis butir soal di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul Huda.

13. Setelah atau sesudah mengadakan evaluasi, apakah bapak/ibu guru melakukan 

analisis ketuntasan belajar?
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a. Ya 3 orang = 7,14 %

b. Kadang-kadang 17 orang = 40,47 %

c. Tidak pernah 22 orang = 52,39 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa para guru 

rata-rata   tidak pernah melakukan analisis ketuntasan belajar.

14. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, baik dalam berpendapat 

maupun intelektual lainnya. Dan dalam sebuah ujian tidak semua peserta didik 

mampu memberikan hasil yang baik. Lalu apakah setelah ujian, bapak/ibu 

guru melakukan remedial atau perbaikan pembelajaran?

a. Ya 12 orang = 28,58 %

b. Kadang-kadang 12 orang = 28,58 %

c. Tidak pernah 18 orang = 42,85 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa para guru 

tidak pernah mengadaka remedial.

15. Dalam setiap pembelajaran, seorang guru dituntut untuk pandai mengaya 

suatu pembelajaran yang ia mampu. Sebagai guru di Madrasah Amrul Huda 

apakah bapak/ibu guru melakukan pengayaan pembelajaran?

a. Ya 10 orang = 23,81 %

b. Kadang-kadang 12 orang = 28,58 %

c. Tidak pernah 18 orang = 42, 85 %

Interpretasi  : berdasarkan hasil jawaban diatas menunjukan bahwa para guru 

rata-rata  tidak pernah melakukan pengayaan pembelajaran.
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Berdasarkan jawaban kuesioner yang diperoleh, kemudian penulis melakukan 

pengolahan dan analisa terhadap data yang telah ada. Berdasarkan tabel dan 

presentase angket yang telah dijawab oleh guru Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan di peroleh hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan item nomor 1,2,3 dan 4 menunjukan bahwa bapak/ibu guru tidak 

semua program belajar disusun pada saat awal masuk tahun ajaran baru.

2. Berdasarkan item nomor 5 sampai dengan 11 bapak/ibu guru kurang optimal 

dalam membuat dan menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran.

3. Berdasarkan item nomor 12 dan 13 para guru telah melakukan analisis 

evaluasi namun belum maksimal.

4. Berdasarkan item nomor 14 dan 15 para guru masih kurang dalam 

melaksanakan perbaikan dan pengayaan pembelajaran.

Berdasarkan jawaban dari 42 responden yang terdiri dari 22 guru laki-laki dan 

20 guru perempuan dapat penulis uraikan bahwa kepala Madrasah Tsanawiyah Amrul 

Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan tugasnya 

dengan maksimal, namum belum berdampak positif kepada guru di Madrasah 

Tsanawiyah Amrul tersebut. 

Disamping hal tersebut diatas guru di Madrasah Tsanawiyah Amrul Huda 

secara keseluruhan belum memiliki kinerja yang baik dalam proses belajar mengajar. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya indikasi masih banyak guru datang terlambat pada 
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saat jam masuk sekolah, tidak rutin dalam berbagai pembuatan perangkat 

pembelajaran seperti rencana pelaksanaan pembelajaran(RPP), silabus, program 

semester, program harian dan lain sebagainya.

Selaian beberapa faktor diatas, penulis memiliki organisasi yang mana 

kurangnya kinerja yang dilakukan oleh para guru merupakan salah satu dampak dari 

faktor lain, seperti kemampuan uasaha dalam melakukan dan dukungan organisasi. 

Adapun faktor lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sikap mental ( motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja).
2. Pendidikan 
3. Keterampilan
4. Manajemen kepemimpinan
5. Tingkat penghasilan
6. Gaji dan kesehatan
7. Jaminan sosial
8. Iklim kerja
9. Sarana dan prasarana
10. Teknologi, dan
11. Kesempatan berprestasi.7

                                                          
7Jasmani Asf, Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2013), h. 
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab selanjutnya, maka pada bab ini 

penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, yaitu sebagai 

berikut :

1. Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru sudah optimal 

dalam pelaksanaannya hanya saja masih terdapat banyak kendala yang 

menghambat peran kepala madrasah itu sendiri, diantara faktor-faktor yang 

menghambat peran kepala madrasah itu disebabkan karena kesibukan kepala 

madrasah, baik mengikuti rapat mengikuti penataran-penataran dan juga 

mengajar disekolah lain yang menyebabkan kepala madrasah belum dapat 

melaksanakan tugasnya secara keseluruhan dan kontiyu.

2. Kurangnya dukungan dari guru untuk meningkatkan kinerjanya, dikarenakan 

sebagian besar guru dalam melaksanakan tugasnya/mengajar belum 

meyiapkan program pengajaran terlebih dahulu hal ini dikarenakan kesibukan 

guru, salah satu satunya mengajar ditempat lain dan adanya anggapan bahwa 

dalam mengajar guru hanya menyiapkan apa adanya yang tertulis dalam buku 

panduan. Hal ini yang perlu dipahami demi tercapainya proses belajar 

mengajar yang efektif.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran diantaranya :

1. Kepada kepala madrasah, agar lebih lagi meningkatkan kepemimpinannya 

supaya peran-peran yang dijalani oleh seorang kepala madrasah dalam kinerja 

guru bisa dan dapat dijalankan secera maksimal dan serta dapat 

memanfaatkan sumber daya yang sudah ditetapkan bersama. Dan faktor-

faktor yang menghambat peran kepala madrasah dapat diatasi dengan seiring 

perjalanan kepemimpinan kepala madrasah tersebut.

2. Kepada seluruh warga sekolah, baik guru, peserta didik, dan tenaga 

kependidikan, komite sekolah dan lain-lain. Harus ikut serta berpartisipasi 

mengembangkan mengawasi serta mengevaluasi peran-peran kepala madrasah 

agar kepala madrasah dapat menjalakan perannya dengan baik demi 

terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil’alamin syukur kepada Allah 

SWT, atas limpahan karunia, rahmat, dan pertolongan-nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan tidak menemui hambatan yang berarti meskipun dalam 

penyusunan sangat sederhana, dengan upaya maksimal dan kerja keras namun pada 

akhirnya dapat terselesaikan.
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Penulis menyadari sepenuhnya atas potensi, pengalaman serta wawasan yang 

ada sehingga kemungkinan skripsi ini ada kesalahan dan kekeliruan yang sengaja 

maupun tidak sengaja, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun guna perbaikan yang akan datang.

Akhirnya, atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan iklas penulis 

mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi yang membacanya pada 

umumnya, semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan kehilafan bagi 

penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayahnya. Aamiin Ya Robbal Alamin.
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KISI-KISI RANCANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

No. Aspek Indikator Instrumen Penelitian

obesevasi dokumentasi wawancara

1. Peran kepala 
madrasah dalam 
meningkatkan 
kinerja guru

1. Peranan kepala 
madrasah

2. Pengarahan, 
pemecahan 
masalah, dan rapat

3. Memiliki wawasan 
yan luas dalam 
membantu staf 
dalam merumuskan 
perbaikan 
pengajaran di 
sekolah dalam 
bentuk program 
yang lengkap

4. Hubungan kerja 
sama dengan guru 
disekolah



















LEMBAR OBSERVASI

No Perihal Hasil Observasi
1.

2.

3.

Peran kepala madrasah 

Kinerja guru

Lain-lain



KISI-KISI DOKUMENTASI

No Perihal Keterangan 
1

2

3 

4

5

6

7

Sejarah madrasah

Visi misi madrasah

Struktur organisasi

Darter guru dan karyawan 

Daftar peserta didik

Daftar sarana prasarana

Lain-lain



KISI-KISI INTERVIEW KEPADA KEPALA MADRASAH

1. Apa saja peran yang bapak lakukan untuk meningkatkan kinerja guru 
Madrasah Tsanawiah Amrul Huda Kecamatan Palas Kabupaten Lampung 
Selatan ?
Jawab 
:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….

2. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiah Amrul Huda Kecamatan 
Palas Kabupaten Lampung Selatan ?
Jawab 
:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….

3. Bagaimana kondisi guru dan karyawan di Madrasah Tsanawiah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ?
Jawab 
:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….

4. Bagaimana kondisi peserta didik di Madrasah Tsanawiah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ?
Jawab 
:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………….

5. Bagaimana kondisi sarana prasarana di Madrasah Tsanawiah Amrul Huda 
Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ?
Jawab  
:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………



Lampiran I
ANGKET PENELITIAN PERAN KEPALA MADRASAH

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan daftar angket kepada bapak/ibi di Madrasah Tsanawiyah 
Amrul Huda. Data ini akan dipergunakan untuk menghimpun keterangan tentang 
peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. Karena itu kami berharap 
kepada bapak/ibu untuk mengisi daftar angket yang telah disediakan.

A. Petunjuk 
1. Isilah keterangan dari bapak/ibu dengan lengkap dibawah ini !
2. Bapak/ibu cukup memilih salah satu jawaban yang benar dengan member 

tanda silang(X) pada huruf jawaban ( A,B, C) yang tersedia !

B. Identitas Diri
1. Nama :
2. Guru bidang studi :

C. Daftar Pertanyaan

1. Dalam menjalankan perananya sebagai pemimpin, apakah kepala madrasah sering 

menerapkan manajemen yang terbuka seperti memeberikan saran dan kritik 

kepada bapak/ibu guru ?

a. Selalu 

b. Jarang 

c. Tidak pernah

2. Sebagai kepala madrasah sebagai pemimpin yang menjadi tauladan bagi warga 

madrasah tsanawiyah amrul huda, apakah kepala madrasah sering menerapkan 



deskripsi pekerjaan dengan tujuan dan fungsi pekerjaan yang jelas kepada 

bapak/ibu guru ?

a. Selalu

b. Jarang 

c. Tidak pernah 

3. Apakah menurut bapak/ibu kepala madrasah selalu mebina hubungan kerjasama 

dengan guru dalam lingkungan sekolah, guna menciptakan suasana yang 

harmonis dilingkungan sekolah ?

a. Ya 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak 

4. Kepala madrasah memiliki wewenang meberikan perintah kepada bawahannya 

termasuk para guru, menurut bapak/ibu adalah peran yang kepala madrasah 

lakukan untuk pemetaan program kegiatan menngkatkan kinerja bapak/ibu dalam 

menjalnkan tugas ?

a. Selalu berperan

b. Kurang berperan 

c. Tidak pernah berperan



5. Salah satu peran kepala madrasah adalah sebagai supervisor, hal ini apakah 

menurut bapak/ibu kepala madrasah melakukan pengawasan yang berkelanjutan 

dan menyeluruh kepada bapak/ibu guru ?

a. Sering 

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

6. Disetiap lembaga pendidikan tidak terlepas dari beberapa masalah-masalah baik 

dikelas maupun lingkungan sekitar salah satunya kesulitan dalam menyampaikan 

materi, untuk itu apakah kesulitan pengajarannya yang bapak/ibu hadapi 

semuanya mampu di evaluasi atau diselesaikan oleh kepala madrasah?

a. Semua

b. Sebagian

c. Tidak sama sekali

7. Seorang kepala sekolah tidak hanya dituntut menjadi pemimpin dan pendidik,

akan tetapi juga dituntut menjadi seorang yang mampu memberiakan pengarahan 

bagi kepada warga madrasah. Terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan 

bapak/ibu dalam menerima pengarahan yang diberikan oleh kepala madrasah?

a. Mudah dipahami

b. Sedang

c. Sulit dipahami



8. Rapat merupakan alah satu rutinitas yang sering dilakukan oleh guru beserta 

kepala madrasah, apakah setiap diadakan rapat oelh kepala madrasah bapak/ibu 

selalu aktif mengikutinya?

a. Pernah

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

9. Pengetahuan dan keterampila merupakan salah satu penunjang bagi guru dalam 

menyampaikan materi, lalu pernahkah kepala madrasah memberikan kesempatan 

kepada guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan 

kejnjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kinerja guru?

a. Pernah

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

10. Pernahkah bapak/ibu dipanggil kepala madrasah secara individu utnuk diberikan 

bimbingan dan wawasan tentang pengajaran, guna untuk menciptakan kinerja 

seseorang guru?

a. Sering

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah



11. Sarana prasarana merupakan penunjang dam suatu lembaga khusunya lembaga 

pendidikan, untuk itu apakah sarana prasarana sekolah sudah cukup membantu 

tugas bapak/ibu dalam mengajar?

a. Sangat membantu

b. Cukup membantu

c. Kurang membantu

12. Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan yang bermanfaat guna menciptakan guru 

yang terintegritas dan professional sehingga akan menciptakan kinerja yang baik 

untuk para guru, lalu apakah bapak/ibu sering mendapatkan kesempatan untuk 

menguji seminar, workshop dan brefing?

a. Sering

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

13. Silabus dan RPP merupakan salah satu yang perlu disiapkan oleh seorang guru 

sebelum memulai materi, dengan itu apakah bapak/ibu selalu mempersiapkan 

rencana pembelajaran dan silabus sebelum mengajar?

a. Selalu 

b. Jarang

c. Tidak pernah

14. Kedisiplinan merupakan salah satu kunci utama dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Terutama bagi para personalia yang memang bekerja untuk lembaga 



tersebut. Untuk itu, apakah bapak/ibu dating kesekolah selalu selalu tepat waktu 

agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efesien?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

15. Financial merupakan hal yang potensial dikehidupan manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Apakah gaji yang bapak/ibu terima tanpa uang tunjangan dapat 

memenuhi kebutuhan anda?

a. Lebih dari cukup

b. Cukup

c. Kurang



ANGKET KINERJA GURU

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami sampaikan daftar angket kepada bapak/ibi di Madrasah 
Tsanawiyah Amrul Huda. Data ini akan dipergunakan untuk menghimpun 
keterangan tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. 
Karena itu kami berharap kepada bapak/ibu untuk mengisi daftar angket yang 
telah disediakan.

A. Petunjuk 
1. Isilah keterangan dari bapak/ibu dengan lengkap dibawah ini !
2. Bapak/ibu cukup memilih salah satu jawaban yang benar dengan 

member tanda silang(X) pada huruf jawaban ( A,B, C) yang tersedia !

B. Identitas Diri

Nama :

Guru bidang studi :

C. Daftar Pertanyaan

1. Sebelum memulai pelajaran atau sewaktu tahun ajaran baru apakah bapak/ibu 

melakukan analisis materi pelajaran?

a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

2. Apakah sebelum melakukan proses belajar mengajar bapak/ibu guru 

menyusun sebuah program belajar kepada Waka Kurikulum atau Kepala 

Sekolah?



a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

3. Apakah bapak/ibu guru setiap tahunnya, khususnya tahun ajaran baru 

membuat program tahunan(prota) setiap tahun?

a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

4. Apakah setiap pergantian semester bapak/ibu guru membuat program 

semester secara rutin guna membatasi apa saja yang harus disampaikan 

kepada peserta didik?

a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

5. Apakah bapak/ibu guru membuat program satuan pelajaran, selain untuk 

pegangan bapak/ibu?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak semua disusun

6. Apakah bapak/ibu guru menyusun RPP sebelum melakukan proses belajar 

mengajar yang bertujuan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efesien?



a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

7. Setelah bapak/ibu guru menyampaikan materi pembelajaran, apakah 

bapak/ibu memberikan evaluasi yang tepat kepada peserta didik?

a. Ya selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

8. Saat proses belajar mengajar, apakah bapak/ibu guru menggunakan media saat 

proses belajar dan mengajar?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

9. Selain menggunakan media yang tepat, apakah bapak/ibu guru menggunakan 

metode saat proses belajar dan mengajar?

a. Selalu

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

10. Selama bapak/ibu guru menyampaikan materi, apakah peserta didik dapat 

menyerap materi yang bapak/ibu guru sampaikan?



a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

11. Selain menggunakan media, metode dan strategi, apakah penggunaan strategi 

pembelajaran yang bapak/ibu guru berikan sudah cukup baik?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

12. Sebelum atau sesudah melakukan evaluasi terhadap peserta didik, apakah 

bapak/ibu guru melakukan analisis butir soal?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

13. Setelah atau sesudah mengadakan evaluasi, apakah bapak/ibu guru melakukan

analisis ketuntasan belajar?

a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

14. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, baik dalam berpendapat 

maupun intelektual lainnya. Dan dalam sebuah ujian tidak semua peserta 

didik mampu memberikan hasil yang baik. Lalu apakah setelah ujian, 

bapak/ibu guru melakukan remedial atau perbaikan pembelajaran?



a. Ya

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah

15. Dalam setiap pembelajaran, seorang guru dituntut untuk pandai mengaya 

suatu pembelajaran yang ia mampu. Sebagai guru di Madrasah Amrul Huda 

apakah bapak/ibu guru melakukan pengayaan pembelajaran?

a. Ya 

b. Kadang-kadang

c. Tidak pernah
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