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ABSTRAK 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

KINERJA GURU DI SMK MUHAMMADIYAH 02 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

WAHYUNINGSIH 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 02 Bandar Lampung.  

Adapun metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, yaitu informasi berupa huruf bukan angka. Adapun Informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik/Guru dan Peserta Didik. 

Kunci Informan pada penelitian ini ialah Kepala Sekolah karena setiap hari terlibat 

secara langsung dengan kegiatan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran di 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. Teknik Pengumpulan data ialah 

menggunakan teknik wawancara/interview, observasi, dan dokumentasi. Uji 

Keabsahan data menggunakan trianggulasi teknik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru sudah baik karena dari 8 indikator ada 6 indikator yang 

terlaksana dan 2 indikator yang belum terlaksana, adapun indikatornya ialah : 

Pemberian motivasi semangat kerja, pembinaan disiplin, memberi konsultasi, 

memberikan penghargaan, melakukan kunjungan kelas, menunjukkan sikap dan 

perilaku teladan, membangun kerja aktif, kreatif,   mengembangkan profesi guru. 

Sedangkan untuk kinerja guru pun sudah cukup baik, karena dari 6 indikator ada 4 

indikator yang sudah terlaksana dan 2 indikator yang belum terlaksana dengan 

maksimal. adapun indikatornya ialah: Menyusun rencana pembelajaran, Mengelola 

kegiatan pembelajaran, mengadakan hubungan interpersonal, Melakukan penilaian, 

melakukan tindak lanjut hasil penilaian, menguasai kajian akademik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru sangatlah memberikan kontribusi yang baik 

terhadap kemajuan kualitas pembelajaran sehingga dapat mendorong mutu 

pendidikan dimana kinerja para tenaga pendidik merupakan kunci keberhasilan 

dalam dunia pendidikan. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut isi skripsi ini, maka penulis akan 

jelaskan terlebih dahulu istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, 

Proposal skripsi yang berjudul: Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 02 Bandar 

Lampung. Agar tidak adanya kesalah-pahaman antara apa yang dimaksud 

oleh penulis dengan pembaca, maka penulis akan memberikan penjelasan 

judul secara singkat sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Kepala sekolah  

Kepemimpinan ialah
 
sebuah proses dalam mengarahkan, membimbing, 

mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, perasaan dan tindakan serta 

tingkah laku orang lain
1
 

Menurut Ralph M. Stogdill, Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi 

menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan.
2
 

                                                                         

1Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan , (Pontianak : NV. Sapdodadi, 1983). h. 79
  

2 
Tim Dosen Admiistrasi Pendidikan UII, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 125 



2 

 

 

 

Sedangkan Menurut Burhanuddin, Kepemimpinan merupakan usaha 

yang dilakukan seseorang dengan segenap kemampuan untuk 

memengaruhi, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang 

yang dipimpin supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan 

kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.3 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian kepemimpinan merupakan sebuah usaha yang dilakukan 

seseorang dengan segenap kemampuan untuk mengarahkan, membimbing, 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi 

menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. 

 

2. Kinerja Guru 

Kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.
4  

Menurut A. Anwar Prabu, Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang diberikan 

kepadanya.
5
 

                                                                         

3
Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h. 91  

 4 
Hadari Nawawi, Op.Cit. h. 105

 

 5 
A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung,: 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 97 



3 

 

 

 

Sedangkan Menurut Supardi, Pengertian Kinerja adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk melaksanakan, meyelesaikan tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.
6
 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian Kinerja ialah suatu hasil kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, meyelesaikan tugas dan tanggung jawab oleh seorang 

pegawai sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

3. SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung merupakan salah satu 

lembaga Pendidikan Kejuruan Swasta yang berciri khas Islam yang 

berada di Kota Bandar Lampung yakni adapun jurusannya terdiri dari 

tiga jurusan yaitu Teknik Jaringan Komputer, Perbankan, dan Akutansi.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 6 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45
 



4 

 

 

 

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Karena Kepemimpinan Kepala Sekolah yang efektif akan meningkatkan 

kinerja tenaga pendidik/guru sehingga akan tercipta mutu pendidikan yang 

berkualitas.. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru di SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. 

3. Karena Penulis berkeyakinan dalam hasil penelitian ini akan memberikan 

kontribusi positif terhadap lembaga pendidikan yang penulis teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses pencerdasan kehidupan bangsa yang 

digunakan sebagai sarana dalam membangun manusia yang seutuhnya. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan atau sebuah sekolah ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusianya, baik dari segi manajer, kayawan, serta 

pegawai lainnya yang mampu menunjang aktifitas sebuah sekolah. 

Mutu pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari ketercapaian tujuan 

pendidikan nasional. Hal ini pun berkaitan dengan  kebijakan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan yang telah dibuat oleh pemerintah diantaranya 

dituangkan dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, ayat (1) yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak  mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan Negara.  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman.
7
 

                                                                         

7
Undang-Undang Sidiknas UU RI No. Th.2003, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h. 3
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Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional, Maka kunci utama 

agar perencanaan dan program-program pengembangan pendidikan di sekolah 

berjalan optimal berada di tangan para pendidik dan tenaga kependidikan di 

sekolah 

Menurut Mulyasa, salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan sekolah 

yang berperan bertanggung jawab menghadapi perubahan adalah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, yaitu perilaku kepala sekolah yang mampu 

memprakarsai pemikiran baru didalam proses interaksi di lingkungan sekolah 

dengan melakukan perubahan atau penyesuaian tujuan, sasaran, prosedur, 

input, proses atau output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan.
8
 

Hal tersebut bedasarkan hasil penelitian kepemimpinan kepala sekolah 

dalam upaya peningkatan kinerja guru di SD Negeri Tanjungsari I Sidoarjo 

yaitu hasil penelitian menunjukkan. Pertama, kepemimpinan kepala sekolah 

memberikan teladan, motivasi serta dorongan pada guru dan menjadi ibu, 

sahabat maupun teman saat menjalankan tugas. Kedua, faktor-faktor 

pendukung dalam upaya meningkatkan kinerja guru di SD Negeri Tanjungsari 

I Sidoarjo adalah adanya komunikasi dan kesinergian antara kepala sekolah 

                                                                         

8
Mulyasa.H.E, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, ,2013). h.5
 



7 

 

 

 

dengan komite sekolah serta guru yang memposisikan dirinya sebagai abdi 

Negara.
9
 

Dengan demikianlah Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan 

tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat 

dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya sekolah yang 

dipimpinnya.
10

 

Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada dimuka bumi ini 

sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini 

sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Jaatsiyah 

ayat 13:
11

 

ِمْنه َ إِنََ فِي َذلِكََ  ّ َماَوات َوَما فِي األْرضَِ َجِميًعا  فِيَالسَّ ِّ رََ لَك مَْ َما   َوَسخَّ

ون   آليَاتَ  لِقَْومَ  يَتَفَكَّر 

Artinya “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi semuanya, (sebagairahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang berpikir”. 

Oleh karenanya sumber daya yang ada harus dikelola dengan benar karena 

itu merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Untuk 

mendapatkan pengelolaan yang baik ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang 

pemberdayaan dan optimalisasi manfaat sunber daya yang ada. 
                                                                         

9
http://staffnew.uny.ac.id/upload/130799880/penelitian/KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH+UPAYA PENNGKATAN +KINERJA+GURU.pdf  

10
Ibid, h.16

 

11
Al-Qur’an surah Al-Jatsiyah ayat 13

 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/130799880/penelitian/KEPEMIMPINAN%20KEPALA%20SEKOLAH+UPAYA%20PENNGKATAN%20+KINERJA+GURU.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/130799880/penelitian/KEPEMIMPINAN%20KEPALA%20SEKOLAH+UPAYA%20PENNGKATAN%20+KINERJA+GURU.pdf
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Maka dari itu kepala sekolah perlu menjalankan fungsi Manajemen dengan 

baik dan benar. 

Adapun fungsi manajemen adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan (planning) 

2. Pengorganisasian (organizing) 

3. Pengarahan (Actuating) 

4. Pengendalian(controlling)
12

 

 

Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks sehingga membutuhkan 

tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu peran seorang kepala sekolah yang 

berhasil, yaitu dapat dilihat dari tercapainya tujuan sekolah, serta tujuan dari para 

individu yang ada didalam lingkungan sekolah, Maka dari itu kepala sekolah 

harus mampu memahami serta menguasai peranan organisasi dan hubungan kerja 

sama antara individu yang lain. 

Menurut Mulyasa, dalam manajemen pendidikan, kepala sekolah 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator, motivator (EMASLIM).
13

 

Kepemimpinan pendidikan sangat berkaitan dengan masalah kepala 

sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan hubungan secara 

efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif.  

                                                                         

12
H.Malayu Hasibuan, Manajemen; Desain,Pengertian, dan Masalah,( Jakarta, Rajawali, 

1990 ). h. 41
 

13
Mulyasa.H.E,Op.Cit ,h. 98

 



9 

 

 

 

Dimana peran guru sangatlah penting dalam membentuk generasi bangsa 

yang berkualitas dan berguna untuk masyarakat, bangsa dan Negara. Guru sesuai 

UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru ialah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

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

pendidikan formal.
14

 

Menurut Ali Mudlofir, sedikitnya ada enam tugas dan tanggung jawab 

pokok profesi guru yakni:Guru sebagai pengajar; Guru sebagai pembimbing; 

sebagai administrator kelas; Guru sebagai pengembang kurikulum; Guru untuk 

membina hubungan dengan masyarakat
15

 

Sedangkan menurut Wrightman, Peranan guru adalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa yang menjadi tujuannya.
16

 Sedangkan Kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru bedasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 10 ayat 91, yaitu kompetensi guru meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik; 

b. Kompetensi kepribadian; 

 

                                                                         

14
Ali mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya, 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.119
 

15
Ibid, h. 62

 

16
Ibid, h. 4  
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c. Kompetensi sosial; 

d. Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi
.17 

Bila dipahami, maka tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi 

juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.Ini berarti peranan 

seorang guru akan berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan. 

 Dalam hal ini, Maka perilaku kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja 

para guru dengan menunjukkan rasa bersahabat dan penuh pertimbangan terhadap 

para guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dengan perilaku 

kepala sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, dan memotivasi 

seluruh warga sekolah untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan 

tujuan sekolah. 

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan manajemen sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

secara efektif dan efesien, produktif, dan akuntabel. Oleh karena itu, kepala 

sekolah memiliki posisi yang sangat penting dalam menggerakkan manajemen 

sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan berbagai tuntutan masyarakat dan 

perkembangan zaman, khususnya dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 

budaya dan seni. 

Menurut Wahjosumidjo, Esensi
18

 kekepalasekolahan adalah 

kepemimpinan pengajaran. Seorang Kepala sekolah adalah benar-benar seorang 
                                                                         

17
 UU Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, h. 8 
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pemimpin, seorang motivator dan inovator. oleh sebab itu kualitas kepemimpinan 

kepala sekolah signifikan sebagai kunci keberhasilan sebuah sekolah. 

Dengan memiliki tenaga pendidik yang kompeteen dan profesional 

dibidangnya maka akan dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat 

bagi keberlangsungan/kemajuan sebuah sekolah.  

Profesional sendiri secara syariah artinya mengelola suatu usaha/kegiatan 

dengan amanah.Dan Profesionalisme dalam Islam dijelaskan dalam Al Quran 

Surat Al Qashash ayat 26.
19 

 قالتااحدہمايابتاستاجرهاڹخيرمناستاجرت القوياآلمين۞
 

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya bapakku, ambillah ia 

sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling 

baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya.  

Dalam kajian sumber daya insani, manusia sebagai sumber daya 

penggerak suatu proses produksi, harus mempunyai karakteristik atau sifat-sifat 

yang diilhami dari shifatulanbiyaa’ atau sifat-sifat para nabi. Sifat-sifat tersebut 

dapat disingkat dengan SIFAT pula, yaitu :Shiddiq (benar), Itqan (profesional), 

Fathanah (cerdas), Amanah (jujur/terpercaya) danTabligh (transparan). Dalam 

Islami dua faktor yang menjadi kata kunci adalah kejujuran dan keahlian. 

                                                                                                                                                                                                        

18
Wahjosumidjo, Kepemimpina Kepala Sekolah, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013). h. 4

 

19
Al-Quran Surat Al Qashash ayat 26.
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Maka dari itu Pengembangan tenaga kependidikan/pegawai dirasa semakin 

penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan, sebagai kemajuan 

teknologi dan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. 

Pengembangan tenaga kependidikan/pegawai  sebagai upaya untuk mutu 

pendidikan serta efisiensi kerja seluruh tenaga sekolah yang berada dalam satu 

unit organisasi pendidikan. 

Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, Maka 

penguasaan pengetahuan tentang kepemimpinan kepala sekolah serta menghayati 

pentingnya peranan kepemimpinan seorang kepala sekolah yang efektif 

merupakan sumbangan yang besar bagi para kepala sekolah didalam 

meningkatkan efektivitas sebuah sekolah. dalam mewujudkan sekolah yang 

efektif dan pembelajaran yang berkualitas. 

Hal inilahyang menyebabkan peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK 

Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

Alasan penulis melakukan penelitian di SMK Muhammadiyah 02 karena 

sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah Muhammadiyah yang terakreditasi 

B di Kota Bandar Lampung. Dari segi sistem sekolah yang cukup terstruktur , 

sarana prasarana pun sudah cukup memadai sesuai dengan dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran.  

Bedasarkan hasil Pra-Penelitian saat mengadakan observasi tentang  

kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru, penulis menduga bahwa 
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sepenuhnya sudah terlaksana, Dan untuk mengetahui Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan kinerja guru, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Tabel 1 

Hasil wawancara awal tentang Kepemimpinan Kepala sekolah 

No Kepemimpinan Kepala sekolah Baik Cukup Kurang 

1 Memotivasi semangat kerja     

2 Pembinaan disiplin     

3 Memberi penghargaan     

4 Memberi konsultasi     

5 Melakukan kunjungan kelas     

6 Menunjukkan sikap dan perilaku teladan 

yang dapat menjadi panutan 

    

7 Mengembangkan profesi guru lewat 

belajar kelompok dan penataran 

    

8 Membangun kerja aktif  dan kreatif     

(Sumber : Hasil wawancara dengan Pak Zainuddin selaku guru Al Islam) 

Dengan demikian dari table diatas dapat disimpulkan bahwa 

Kepemimpinan Kepala  SMK Muhammadiyah 2 dari 8 indikaor yang ada 

sepenuhnya sudah terlaksana dengan baik. Dan sesuai dengan observasi awal 

peneliti disekolah tersebut jika kepemimpinan kepala SMK Muhammadiyah 02 
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B.Lampung memang dari 8 indikator yang ada sepenuhnya sudah dilakukan 

dengan baik. Adapun dengan kinerja guru di SMK Muhammadiyah masih  kurang 

akan kinerjanya Seperti : Masih ada yang datang terlambat dan tidak selalu 

menggunakan media pembelajaan, kurang menguasai kajian akademik serta  

menindak lanjuti hasil evaluasi belajar siswa.
20

 

Tabel 2 

Adapun Hasil wawancara awal tentang kinerja guru  

No Kinerja Guru Baik Cukup Kurang 

1 Membuat RPP      

2 Melaksanakan pembelajaran     

3 Mengadakan hubungan antarpribadi     

4 Melaksanakan penilaian hasil belajar 

peserta didik 

    

5 Melakukan tindak lanjut penilaian 

hasil belajar peserta didik 

    

6 Menguasai bahan kajian akademik     

(Sumber :Hasil wawancara dengan Kepala sekolah SMK Muhammadiyah 02) 

Dengan demikian dari table diatas dapat disimpulkan bahwa bedasarkan 

obsrvasi dan wawancara awal bahwa kinerja guru SMK Muhammadiyah 02 

sepenuhnya belum terlaksana dengan baik masih ada beberapa indikator yang 

belum maksimal dalam pelaksanaannya. Mungkin di karnakan masih ada guru-
                                                                         

20 
Obervasi Awal Kinerja Guru SMP Muhammadiyah  03 Bandar Lampung.Januari 2018 
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guru baru, dan belum profesional, serta masih kurangnya kesadaran terhadap 

profesinya.  Bedasarkan kondisi ini jelaslah adanya ketidak maksimalan kaidah 

sebenarnya, Untuk itu timbullah suatu permasalahan bagaimana kepemimpinan 

kepala sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. 

Karena itu selanjutnya penulis berupaya mengadakan penelitian lebih 

lanjut, sehingga diharapkan dapat di ketahui secara jelas tentang Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. 

 

D. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini 

melakukan pembatasan masalah, diantaranya: 

1. Tempat Penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 02 

Bandar Lampung. 

2. Waktu yang dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu pada Semester 

Genap   Tahun 2017 – 2018. 

3. Penulis melaksanakan penelitian ini pada aspek Kepemimpinan 

Kepala sekolah dengan kinerja guru. 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

E. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka fokus masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya Tenaga Pendidik yang profesional dalam proses 

pembalajaran 

2. Kurangnya kesadaran baik dari kepala sekolah maupun tenaga 

pendidik dalam memahami fungsi dan tanggung jawabnya masing-

masing dalam ranah pendidikan. 

3. Belum adanya motivasi yang tinggi baik dari kepala sekolah dan 

tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu kinerja nya.  

 

F. Rumusan Masalah 

Adapun pembatasan masalah secara spesifik perumusan masalah yang 

akan dikaji dipenelitian ini adalah Bagaimana Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 02 Bandar 

Lampung 

G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya: 

a. ManfaatTeoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi 

serta saran bagi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung untuk mencermati lebih 

dalam tentang Kepemimpinan Kepala sekolah sehingga dapat terus 

dievaluasi, sebagai upaya terus melakukan perbaikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas / mutu pendidikan di sekolah tersebut.  

b. Manfaat Peraktis 

1) Menjadi acuan dalam menerapkan kepemimpinan Kepala Sekolah 

yang efektif disekolah. karena disetiap sekolah sepenuhnya belum 

menerapkan bentuk kepemimpinan kepala sekolah yang efektif 

dalam sekolah.  

2) Bagi Kepala Sekolah dan Guru agar dapat menjadi lebih 

professional dan mempunyai kinerja yang baik, karena dengan 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dapat meningkatkan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran sehingga dapat membuat 

seluruh siswa serta sekolah menjadi bermutu.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan, 

membimbing, mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, perasaan dan 

tindakan serta tingkah laku orang lain.
1
 

Menurut Ralph M. Stogdill, Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi 

menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan.
2
 

Sedangkan menurut Robbins, Kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Pengaruh 

itu dihasilkan dari interaksi atas dasar posisi formal ataupun informal.
3
 

Menurut Burhanuddin, Kepemimpinan merupakan usaha yang 

dilakukan seseorang dengan segenap kemampuan untuk memengaruhi, 

mendorong, mengarahkan dan menggerakkan orang-orang yang 

                                                             
1Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan , (Pontianak , NV. Sapdodadi, 1983). h. 79  

2 Tim Dosen Admiistrasi Pendidikan UII, Manajemen Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 

2011), h. 125 

3
Sudarwan Danin , Suparno, Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional,( Jakarta, 

Rineka Cipta, 2009). h. 3 
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dipimpin supaya mereka mau bekerja dengan penuh semangat dan 

kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4
 

Menurut Sondang P. Siagan mengatakan kepemimpinan 

merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki 

jabatan sebagai pimpinan suatu kerja untuk mmengaruhi prilaku orang 

lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak sedemikian 

rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan 

sumbangsih nyata dalam pencapaian tujuan organisasi.
5
 

Menurut Kartini dan Kartono, kepemimpinan adalah “masalah 

relasi dan pengaruh antara pemimpin dan dipimpin. kepemimpinan 

muncul dari hasil interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-

individu yang dipimpin.
6
 

Prajudi Atmosudirdjo
7
 juga mengemukakan yang dikutip Ngalim 

Purwanto, bahwa pengertian kepemimpinan dapat ditelaah dari 

berbagai segi sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian 

(personality) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok 

                                                             
4
Moch Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h. 91  

5
 Hadari Nawawi. Op.Cit. h.  91 

6
Kartini, Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 6  

7
 Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: PT. Remaja 

Rosdakarya Offset,1987). h .25-26 
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orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, suatu kekuatan 

atau wibawa, yang demikian rupa sehingga membuat sekelompok 

orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. 

b. Kepemimpinan dapat pula di pandang sebagai penyebab dari pada 

kegiatan-kegiatan, proses atau kesediaan untuk mengubah pandangan 

atau sikap (mental/fisik) dari pada kelompok orang-orang  baik dalam 

hubungan organisasi formal dan informal. 

c. Kepemimpinan adalah pula suatu seni (art), kesanggupan (ability) atau 

teknik (technique) untuk membuat sekelompok orang bawahan dalam 

organisasi formal atau para pengikut dalam organisasi informal 

mengikuti atau menaati segala apa yang dihendakinya, membuat 

mereka begitu bersemangat mengikutinya dan bahkan mungkin 

berkorban untuknya. 

d. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk persuasi 

suatu seni pembinaan kelompok orang-orang tertentu melalui “human 

relations” dan motivasi yang tepat sehingga tanpa rasa takut mau 

bekerja sama dan mebanting tulang untuk memahami dan mencapai 

segala yang menjadi tujuan organisasi. 

e. Kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai suatu sarana, suatu 

instrumen atau alat, untuk membuat sekelompok orang-orang mau 

bekerja sama dan berdaya upaya menaati segala peraturan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
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Bedasarkan pandangan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa kepemimpinan adalah serangkaian dari kemampuan dan 

kepribadian seorang pemimpin sebagai alat untuk dapat 

mempengaruhi serta memotivasi orang-orang yang dipimpinnya agar 

mau bekerja sama dan mau melaksanakan segala tugas-tugas yang 

telah diberikan dengan sukarela, penuh semangat dan merasa tidak 

terpaksa. 

 

2. Tujuan Dan Fungsi Kepemimpinan 

Tujuan Kepemimpinan merupakan kerangka ideal/filosofis yang 

dapat memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin, sekaligus 

menjadi patokan yang harus dicapai. 
8
 

Menurut Wahjosumidjo, fungsi kepemimpinan ialah : 

a. Seorang pemimpin berfungsi sebagai orang yang mampu 

menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan 

kelompok 

b. Seorang pemimpin berfungsi menggerakkan orang lain, sehingga 

secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang 

dikehendaki oleh pemimpin.
9
 

Sedangkan menurut Malayu Hasibuan, fungsi Kepemimpinan ialah
10

:  

                                                             
8
Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dn Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta, 

Bumi Aksara, 1994) h. 65  
9
Wahjosumidjo, Op.Cit. h. 40 
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a. Pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. 

b. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja kepada para 

bawahan. 

c. Meningkatkan daya guna  dan hasil guna semua unsur manajemen 

(6M) 

d. Memotivasi bawahan, supaya bekerja efektif dan bersemangat. 

e. Mengembangkan imajinasi,kreativitas,dan loyalitas bawahan. 

f. Pemrakarsa, penggiatan, dan pengendalian rencana 

g. Mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan bawahan 

h. Penialain prestasi dan pemberian teguran atau penghargaan kepada 

bawahan 

i. Pengembangan bawahan melalui pendidikan atau pelatihan 

j. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dan tindakan-

tindakan perbaikan jika perlu. 

k. Memelihara aktivitas-aktivitas lembaga sesuai dengan izinnya 

l. Mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada pemilik, 

karyawan, dan pemerintah 

m. Membina dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

n. Pemberian kompensasi, ketenangan, dan keselamatan bagi 

karyawan. 

 

 

3. Syarat-syarat Kepemimpinan 

Untuk menjabat sebagai seorang Kepala dilingkungan suatu 

lembaga pendidikan, biasanya ditetapkan beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi.  persyaratan sendiri ialah ketentuan yang dimiliki 

untuk menduduki suatu jabatan tertentu yang mengharuskan seseorang 

yang mendudukinya dapat menjalannkan fungsi kepemimpinannya. 

                                                                                                                                                                       
10

H.Malayu Hasibuan, Manajemen; Desain,Pengertian, dan Masalah, (Jakarta, Rajawali, 

1990), h. 199  
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Menurut Hadari Nawawi seseorang dapat menjalankan fungsi 

kepemimpinannnya apabila memenuhi beberapa persayaratnnya 

sebagai berikut :  

a. Memiliki Kecerdasan atau inteligensi yang cukup baik. 

b. Percaya diri sendiri dan bersifat membership 

c. Cakap bergaul dan ramah tamah 

d. Kreatif, Penuh Inisiatif dan memiliki hasrat  atau kemauan untuk maju 

dan berkembang  

e. Organisatoris  yang berpengaruh dan berwibawa 

f. Memiliki keahlian atau keterampilan dalam bidangnya 

g. Suka menolong, memberi petunjuk dan dapat menghukum secara 

konsekuen dan bijakasana.  

h. Memiliki keseimbangan  atau kestabilan  emosional dan bersifat sabar 

i. Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi 

j. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab 

k. Jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya 

l. Bijaksana dan selalu berlaku adil 

m. Disiplin 

n. Berpengetahuan dan berpandangan luas 

o. Sehat jasmani dan rohani
11

 

Sedangkan menurut Daryanto
12

, Syarat Kepala sekolah adalah sebagai 

berikut : 

1) Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang 

telah dtetapkan oleh pemerintah. 

2) Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah 

yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. 

                                                             
11 Hadari Nawawi,  Op.Cit. h. 84-90 
12

H.M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), h. 92  
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3) Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-

sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 

4) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama  

mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan 

bagi sekolah yang dipimpinya.. 

5) Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pengembangan sekolahnya.  

Dari uraian syarat-syarat kepemmpinan diatas bahwa pada 

dasarnya ialah menjelaskan tentang sifat dan sikap baik manusia.  

sehingga dapat  disimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi 

pemimpin yang efektif  apabila seseorang tersebut  memliki sifat dan 

sikap serta kemampuan yang lebih  dari orang-orang yang 

dipimpinnya. 

 

4. Tipe atau Gaya Kepemimpinan 

Dalam kegiatan menggerakkan dan mengarahkan serta memotivasi 

orang lain agar bersedia melakukan tindakan yang dinginkan untuk 

pencapaian tujuan organisasi, berbagai cara dapat dilakukan oleh 

seorang pemimpin, Dan cara itu mencerminkan sikap serta pandangan 

seorang pemimpin yang memberikan gambaran dari bentuk 

kepemimpinan yang dijalankannya. 
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Menurut Hadari Nawawi Gaya kepemimpinan dibedakan menjadi 

tiga bentuk kepemimpinan, adapun diantaranya ialah
13

 : 

a. Kepemimpinan otoriter 

Kepemimpinan bentuk ini adalah menempatkan kekuasaan 

ditangan seseorang atau sekelompok kecil orang yang disebut 

atasan sebagai penguasa. Falsafah pemimpin, bawahan adalah 

untuk pemimpin (atasan) dan menganggap dirinya paling berkuasa 

, paling pintar dan mampu
14

.  

b. Kepemimpinan Laissez Faire 

Bentuk kepemimpinan ini pemimpin melaksanakan 

kepemimpinannya dengan cara persuasif, menciptakan kerjasama 

yang serasi. pemimpin berkedudukan hanya sebagai simbol karena 

dalam realitas kepemimpinannya dilakukan dengan memberikan 

kebebasan sepenuhnya pada orang yang dipimpinnya. Pimpinan 

dalam menjalankan kepemimpinannya hanya berfungsi sebagai 

penasehat, dengan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

bertanya jika merasa perlu.  

c. Kepemimpinan Demokratis 

Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai 

faktor utama dan terpenting,  hubungan antara pemimpin dan 

                                                             
13 Hadari Nawawi, Op.Cit.. h. 110 
14 H.Malayu Hasibuan, Op.Cit, h. 205 
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bawahannya diwujudkan dalam bentuk Human Relationship  yaitu 

didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati. 

Kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpina yang aktif, 

dinamis dan terarah  yang berusaha memanfaatkan setiap orang 

untuk kemajuan bersama 

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian Gaya kepemimpinan 

terbagi dalam beberapa bentuk diantaranya ialah : 

a. Otokratis 

b. Militeristis 

c. Paternalistis 

d. Karismatis 

e. Demokratis 

 

5. Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah 

a. Peran kepala sekolah sebagai pemimipin 

Dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator 

(EMASLIM).
15

 

1) Kepala sekolah sebagai Educator (pendidik) 

dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah 

harus memiliki srategi yang tepat untuk meningkatkan 

                                                             
15 Mulyasa.H.E,Op.Cit, h. 98 
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profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat 

kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh 

tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran 

yang menarik, seperti team teaching, moving class, dan 

mengadakan program ekselerasi bagi peserta didik yang cerdas 

di atas normal. 

2) Kepala sekolah sebagai Manajer 

kepala sekolah dalam fungsi ini harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

3) Kepala sekolah sebagai Admistrator 

Fungsi ini memiliki hubungan erat dengan berbagai 

aktivitas pengelolaan adminitrasi, maka secara spesifik kepala 

sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola program tahunan, mengelola 

administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, 
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mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan, dan administrasi keuangan.
16

 

4) Kepala sekolah sebagai Supervisor 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka 

mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian 

efesiensi dan efekivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah 

satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supevisor yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan 

kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan khususnya guru 

yang disebut supervisi klinis, yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang efektif. 

5) Kepala sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan 

mendelegasikan tugas. 

6) Kepala sekolah sebagai Innovator 

                                                             
16 Ngalim Purwanto, Op. Cit, h.112 
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Kepala sekolah sebagai innovator, maka harus memiliki 

strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis 

dengan lingkungan. mencari gagasan baru, mengintegrasikan 

setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga 

kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif. 

7) Kepala sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 

Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan 

fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 

b. Tugas dan Tanggung Jawab kepala sekolah dalam melakukan 

kepemimpinannya ialah : 

1) Mengadakan kunjungan kelas 

2) Mengadakan kunjungan observasi 

3) Membimbing guru-guru tentang cara mempelajari pribadi 

siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa 

4) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan 

pelaksanaan kurikulum madrasah 
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5) Mengadakan pertemuan atau rapat  dengan guru-guru 

6) Memberikan kesempatan guru-guru mengikuti penataran sesuai 

bidangnya.
17

 

 

6. Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Menurut Greenfield
18

, Indikator kepala sekolah efekif  secara 

umum dapat diamati dari tiga hal pokok sebagai berikut : pertama; 

komitmen terhadap visi sekolah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, kedua; menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam 

mengelola dan memimpin sekolah, dan ketiga; senantiasa 

memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru 

dikelas.  

Sedangkan Menurut Mulyasa Indikator Kepemimpinan kepala 

madrasah yang efektif sebagai berikut : 

1) Menerapkan kepemimpinan partisipasif terutama dalam proses 

pengambilan keputusan. 

2) Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas dan terbuka 

3) Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan 

para guru, peserta didik, dan warga madrasah lainnya 

                                                             
17

Soewadji Lazaruth, Op. Cit, h.20  
18

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

Aksara,2013). h. 19 



 

 

 
 

31 

4) Menekankan kepada guru dan seluruh warga madrasah untuk 

mematuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin tinggi 

5) Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru sesering 

mungkin bedasarkan data prestasi 

6) Menyelenggarakan pertemuan secara aktif, berkala dan 

berkesinambungan dengan komite madrasah, guru dan warga 

madrasah lainnya mengenai topik yang memerlukan perhatian 

7) Membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah-

masalah kerjanya, bersedia memberikan bantuan secara 

proporsional dan profesional 

8) Melakukan kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan di kelas 

9) Memberikan dukungan kepada guru untuk menegakkan disiplin 

10) Menunjukkan sikap dan prilaku teladan yang dapat menjadi 

panutan 

11) Memberikan kesempatan yang luas untuk berkonsultasi dan diskusi 

mengenai permasalahan yang dihadapi disekolah 

12) Membangun kerja aktif dan kreatif serta produktif 

13) Memberikan ruang untuk pemberdayaan madrasah kepada seluruh 

warga madrasah.
19

  

                                                             
19 Ibid, h. 21-22 
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Menurut E. Mulyasa
20

 Kepemimpinan dalam Peningkatan Kinerja 

diantaranya ialah: 

1) Pembinaan disiplin yaitu dengan a).  latihan keefektifan pemimpin 

yaitu : menghilangkan metode represif dan kekuasaan, misalnya 

memberi hukuman dan ancaman melalui model komunikasi 

tertentu. b). Konsukuensi-konsekuensi logis yaitu dengan 

menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah dan 

memanfaatkan akibat dari prilaku yang salah. 

2) Pembangkitan motivasi yaitu dengan teori Maslow diantaranya 1.  

kebutuhan akan rasa harga diri (esteem needs)  misalnya hasrat 

untuk memperoleh kekuatan pribadi dan penghargaan atas apa-apa 

yang dilakukannya. 2. bekerja dengan suasana yang menyenangkan 

atau bersahabat. 

3) Penghargaan (Rewards) yaitu dikaitkan dengan prestasi pegawai 

secara terbuka sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk 

meraihnya 
21

 

Sedangkan menurut Supardi, Kepala sekolah dalam kepemimpinannya  

memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

                                                             
20

Mulyasa. E Kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah,(Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2007). H.118  
21

Ibid . H.119  



 

 

 
 

33 

a. Mengorganisasikan dan membina guru, yang mencakup : (a) 

memotivasi semangat kerja; (b) mengerakkan disipiln dengan 

sanksi-sanksinya; (c) memberi konsultasi, melalui 

mendengarkan masalah, membantu pemecahan masalah; (d) 

memberi contoh prilaku seperti yang di tuntut dalam 

supervisinya seperti terampil mengajar, menguasai teknik 

supervisi seperti kunjungan kelas, observasi kelas, rapat; (e) 

ikut mengusahakan insentif guru-guru; (f) mengembangkan 

profesi guru lewat belajar kelompok, penataran, dan belajar 

lebih lanjut; (g) mengusahakan perpustakaan untuk guru-

guru;
22

 

Bedasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas maka dengan ini 

penulis mengambil kesimpulan bahwa indikator kepemimpinan kepala 

sekolah ialah: 1) Memotivasi semangat kerja, 2) Pembinaan disiplin, 3) 

Pemberian penghargaan 4) Memberi konsultasi 5) Melakukan kunjungan 

kelas, 6) Menunjukkan sikap dan perilaku teladan, 7) Membangun 

kelompok kerja aktif dan kreatif, 8) Mengembangkan profesi guru. 

 

 

                                                             
22

Supardi, Op.Cit. h. 102  
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B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.
23

  

Menurut A. Anwar Prabu, Kinerja (Prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tangung jawab yang 

diberikan kepadanya.
24

 

Sedangkan menurut Supardi, Pengertian Kinerja adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, meyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 
25

 

Untuk lebih memahami tentang kinerja tenaga kependidikan, berikut 

disajikan beberapa pendapat menurut pengertian operasional.
26

 

a. Model Vroomian 

Vroom  mengemukakan bahwa “ performance = f (Ability x 

Motivation )” menurut model ini kinerja seseorang merupakan 

fungsi perkalian antara kemampuan (ability) dan motivasi 

                                                             
 23 Hadari Nawawi, Op.Cit. h. 105 

 
24

 A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2002), h. 97 

 25 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45 
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 Hadari Nawawi, Op.Cit. h.107  
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hubungan perkalian tersebut mengandung arti bahwa : jika 

seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi 

kerjanya akan rendah pula. kinerja seseorang yang rendah 

merupakan hasil dari motivasi yang rendah dengan kemampuan 

yang rendah. 

b. Model Lawler dan Porter 

Lawler dan Porter (1976) mengemukakan bhawa : 

Performance = Effort x Ability x Role Perceptions”. Effort adalah 

banyaknya energi yang dikeluarkan seseorang dalam situasi 

tertentu, abillties adalah karakteristik individu seperti inteligensi, 

keterampilan, sifat sebagai kekuatan potensial untuk berbuat dan 

melakukan sesuatu. sedangkan role perceptions adalah kesesuaian 

antara usaha yang dilakukan seseorang dengan pandangan atasan 

langsung tentang tugas yang seharusnya dikerjakan. 

c. Mode Ander dan Butzin 

Ander dan Butzin (1982) mengajukan model kinerja sebagai 

berikut :“Future Performance = Past Performance + (Motivation x 

Ability)”. jika semua teori tentang kinerja dikaji, maka didalamnya 

melibatkan dua komponen utama 

yakni “ability” dan “motivasi”. formula terakhir ini menunjukkan 

bahwa kinerja meruapakan hasil interaksi antara motivasi dan 

ability, orang yang tinggi ability-nya tetapi rendah motivasinya, 
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akan menghasikan kinerja yang rendah, demikian halnya orang 

yang bermotivasi tinggi tetapi ability-nya rendah. 

Dari model diatas menunjukkan bahwa standar kinerja perlu 

dirumuskan sebagai tolak ukur dalam mengadakan perbandingan 

antara apa yang telah dilakukan dengan yang diharapkan, standard 

dijadikan ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap 

sesuatu yang telah dilakukan. 

Sedangkan pengertian Guru sesuai UU No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru ialah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

jalur pendidikan formal
27

. 

Guru menurut Daryanto ialah setiap orang yang bertugas dan 

berwenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga 

pendidikan formal.
28

 

Maka dapat simpulkan Kinerja guru adalah prestasi kerja atau 

pencapaian kerja dari seorang pendidik dalam dunia pengajaran dari 

lembaga pendidikan formal. 

                                                             
27 Ali mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep, Strategi dan Aplikasinya, 

(Jakarta:Rajawali Pers,2013), h. 119 
 28 H.M. Daryanto, Op.Cit, h. 157  
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2. Peran, Tugas  dan Tanggung Jawab Guru 

a. Peran Guru 

 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional ialah untuk 

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran 

berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
29

 

 Sedangkan menurut Wrightman, Peranan guru adalah 

terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang 

dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan 

kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang 

menjadi tujuannya.
30

 

 Sebagaimana dikemukakan diatas, Maka menurut Adam 

dan Decey, peranan guru yang paling dominan adalah sebagai 

berikut : 

1) Guru sebagai Demonstrator 

a) Menguasai bahan atau materi pelajaran. 

b) Senantiasa memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu 

pengetahuan. 

c) Guru juga mampu dan terampil dalam merumuskan TPK, 

memahami kurikulum, dan dia sendiri sebagai sumber 

belajar terampil dalam memberiakn informasi kepada kelas. 

2) Guru sebagai Pengelola kelas 

a) Mampu menguasai kelas sebagai lingkungan belajar 

                                                             
29

 UU Ri No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta, Sinar Grafika ) h. 6 

30
Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional,( Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 

1995). h . 4  
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b) Guru mampu bertanggung jawab memelihara lingkungan 

fisik kelasnya agar senantiasa menyenagkan. 

c) Guru betanggung jawab membimbing pengalaman-

pengalaman siswa sehari-hari ke arah pendidikan. 

3) Guru sebagai Mediator dan Fasilitator 

a) memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pendidikan. 

b) Sebagai mediator guru pun menjadi perantara dalam 

hubungan antarmanusia. tentang bagaimana berinteraksi 

dan berkomunikasi. 

c) sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan 

sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang 

pencapaian tujuan dan proses belaja-mengajar. 

4) Guru sebagai Evaluator 

a) guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian, tujuan, 

penguasaan siswa terhadap pelajaran. 

b) guru dapat mengetahui apakah proses belajar yang 

dilakukan cukup efektif memberikan hasil yang baik dan 

memuaskan. 

c) guru terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah 

dicapai oleh siswa dari waktu ke waktu.
31

 

 

b. Tugas Guru 

 Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat dengan 

dinas maupun diluar dinas, baik dalam bentuk pengabdian. Dan 

apabila dikelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru, yaitu tugas 
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dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang 

kemasyarakatan. 

1) Tugas guru sebagai profesi meliputi : mendidik, mengajar, dan 

melatih. 

2) Tugas guru dalam bidang kemanusiaan yaitu disekolah harus 

dapat menjadikan dirinya orang tua kedua, ia juga harus 

mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para 

siswanya. 

3) Tugas dalam bidang masyarakat yaitu dimana masyarakat 

menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di 

ingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat 

dapat memperoleh ilmu pengetahuan, ini berarti guru 

berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembenukan 

manusia indonesia seutuhnya yang berdasarkan pancasila.
32

  

 Sedangkan Menurut Ali Mudlofir, sedikitnya ada enam 

tugas dan tanggung jawab pokok guru dalam mengembangkan 

profesinya, yakni : 

1) Guru bertugas sebagai pengajar; 

2) Guru bertugas sebagai pembimbing; 

3) Guru bertugas sebagai administrator kelas; 

4) Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum; 

5) Guru bertugas untuk mengembangkan profesi; 
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6) Guru bertugas untuk membina hubungan dengan 

masyarakat.
33

 

 

3. Kompetensi Guru 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti 

(kewenangan) kekuasaan untuk menenetukan atau memutuskan 

sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (competency) yakni 

kemampuan atau kecakapan.
34

   

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru bedasarkan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab IV Pasal 

10 ayat 91, yaitu kompetensi guru meliputi: 

a. Kompetensi pedagogik; 

b. Kompetensi kepribadian; 

c. Kompetensi sosial; 

d. Kompetensi Profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.
35

 

Menurut Johnson
36

  sebagaimana dikutip Sanusi dkk. 

mengetengahkan tiga aspek performansi guru, yaitu : 

a. Kemampuan profesional yang mencangkup : (1) Penguasaan 

pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, 

dan konsep dasar keilmuan dan bahan yang diajarkan itu. (2) 
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penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan (3) penguasaan proses-proses kependidikan, 

keguruan dan pembelajaran siswa. 

b. Kemampuan sosial mencangkup : (1) Komunikasi secara efektif 

dengan peserta  didik. (2) Komunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Komunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar.
37

 

c. Kemampuan personal guru, mencangkup : (1) penampilan sikap 

yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan 

terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya : 

(2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang 

seyogyanya dianut oleh seorang guru. (3) kepribadian, nilai, sikap 

hidup penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan 

dan teladan bagi para siswanya. 

Sedangkan P3G
38

 Depdikbud (1980) merumuskan sepuluh 

kompetensi dasar guru, yang meliputi kemampuan-kemampuan dalam 

hal : (1) menguasai bahan ajar ; (2) mengelola program belajar 

mengajar; (3) mengelola kelas (4) menggunakan media dan sumber 
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pengajaran ; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan ; (6) 

mengelola interaksi belajar mengajar; (7) menilai prestasi belajar 

siswa; (8) mengenal fungsi dan program pelayanan BP; (9) mengenal 

dan ikut menyelenggrakan administrasi sekolah; dan (10) memahami 

prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan menafsirkannya untuk 

pengajaran. 

4. Indikator Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik. 

Dengan indikator : 1) kemampuan menyusun rencana pembejaran, 

2) kemampuan melaksanakan pembelajaran, 3) kemampuan 

mengadakan hubungan antarpribadi 4) kemampuan melaksanakan 

penilaian hasil belajar 5) kemampuan melaksanakan pengayaan dan 6) 

kemampuan melaksanakan program remedial.
39

  

Sedangkan menurut Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas guru 

yang memiliki kinerja adalah guru yang mampu: 

1) Menyusun rencana pembelajaran  

2) Melaksanakan interaksi pembelajaran  
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3) Menilai prestasi belajar peserta didik 

4) Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta 

didik 

5) Menguasai bahan kajian akademik (mata pelajaran yang diajarkan) 

6) Mengembangkan profesi
40

 

Adapun Menurut Ngalim Purwanto kinerja guru dapat dilihat dari : 

1) Menerapkan kurikulum sesuai dengan karakter anak didik. 

2) Mengadakan komunikasi  

3) Mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya 

4) Melakukan tugas profesinya dengan disiplin. 

5) Menciptakan dan Memelihara hubungan sesama guru
41

 

Sedangkan adapun seorang guru yang memiliki kualitas kinerja 

dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran menurut 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 ialah : 

1) Perumusan tujuan pembelajaran 

2) Pemilihan dan pengorganisasi materi ajar 

3) Pemilihan sumber belajar/media pembelajaran 

4) Skenario/kegiatan pembelajaran  
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5) Penilaian hasil belajar
42

 

Untuk kegiatan pelaksanaan pembelajaran, pengamatan diarahkan 

pada tiga aspek yaitu : 1) Prapembelajaran, 2) Inti pembelajaran, 3) 

kegiatan penutup. 

1. Kegiatan pra pembelajaran 

a) Mempersiapkan siswa untuk belajar 

b) Melakukan kegiatan apersepsi 

1) Kegiatan inti pembelajaran 

a) Penguasaan materi pelajaran 

b) pendekatan/srategi pembelajaran 

c) pemanfaatan sumber/media pembelajaran 

d) pembelajaran yang memicu dan memelihara 

keterlibatan siswa 

e) penilaian proses dan hasil belajar dan 

f) penggunaan bahasa
43

 

Menurut Ali Mudlofir, Kompetensi Kinerja profesi keguruan ialah: 

a. Merencanakan proses belajar mengajar; 

b. Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar 

mengajar; 

c. Menilai kemajuan proses belajar mengajar; 

d. Menguasai bahan pelajaran
44
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Bedasarkan uraian pendapat dari beberapa para ahli diatas maka 

penulis dengan ini mengambil kesimpulan bahwa indikator kinerja 

guru ialah : 1) Menyusun rencana pembelajaran, 2) Melaksanakan 

pembelajaran 3) Mengadakan hubungan antarpribadi, 4) Melaksanakan 

penilaian hasil belajar peserta didik, 5) Melaksanakan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik, 6) Melakukan tugas 

profesinya dengan disiplin., 7) Menguasai bahan kajian akademik 

(mata pelajaran yang diajarkan), 8) Kemampuan hubungan 

interpersonal. 

C. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

 Salah satu kekuatan efektif dalam pengelolaan sekolah yang 

berperan bertanggung jawab menghadapi perubahan adalah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, yaitu perilaku kepala sekolah yang 

mampu memprakarsai pemikiran baru didalam proses interaksi di 

lingkungan sekolah dengan melakukan perubahan atau penyesuaian 

tujuan, sasaran, prosedur, input, proses atau output dari suatu sekolah 

sesuai dengan tuntutan perkembangan.
45

 

 Kepemimpinan (Leadership) merupakan intisari manajemen. 

Dengan Kecakapan dan kewibawaan seorang pemimpin dalam melakukan 
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kepemimpinannya akan mendorong gairah kerja, kreativitas, partisipasi, 

dan loyalitas para bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

 Menurut Pancasila, kepemimpinan yang berdasarkan pancasila 

ialah kepemimpinan yang memiliki jiwa pancasila, yang memiliki wibawa 

dan daya untuk membawa serta memimpin masyarakat lingkungannya ke 

dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  

 Sedangkan Menurut H Malayu Hasibuan, kepemimpina adalah seni 

seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.  

 Menurut Robert C. Bog
46

 sebagaimana dikutip oleh Dirawat, dkk. 

mengemukakan Empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin pendidikan, yaitu: 

a. Kemampuan mengorganisasikan dan membantu staf merumuskan 

perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk program yang 

lengkap. 

b. Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan 

pada diri sendiri dan guru-guru serta anggota staf sekolah lainnya. 

c. Kemampuan untuk membina dan memupuk kerja sama dalam 

mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi. 
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d. Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta 

segenap staf sekolah lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan 

dan tanggung jawab berpartisipasi secara aktif pada setiap usaha 

sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan sekolah sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, bahwa kepemimpinan kepala sekolah amatlah 

penting untuk mendorong serta meningkatkan kinerja para guru agar 

peranan seorang guru dapat benar-benar terwujud sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana yang diharapkan bangsa indonesia. karena 

masih banyak guru yang belum bisa menghargai profesinya, apalagi 

berusaha untuk mengembangkannya, Maka dari itu peran seorang 

kepala sekolah amat penting untuk bisa mendorong produktivitas 

sekolah terutama kinerja profesional guru untuk memajukan 

pendidikan.  

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini dilakukan oleh Eva Aprianti dari Program studi 

Tarbiyah, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Negeri Islam 

Raden Intan Lampung dengan judul Hubungan Kepemimpinan terhadap 

kinerja guru di SMP N 3 Way Pengubuan Tahun 2017. 

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana 

pengaruh hubungan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

di sekolah Dan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya : 
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Hubungan Kepemimpinan kepala sekolaah terhadap kinerja guru 

dapat dilihat dari beberapa hal yaitu mampu menyusun rencana 

pembelajaran, mengelola pembelajaran, evaluasi atau penilaian 

pembelajaran, hubungan antar pribadi.  

Kepemimpinan efektif yang dilakukan kepala sekolah di SMP N 3 

Way Pengubuan dapat dilihat dari perannya (EMASLIM) yaitu 

diantaranya: a.  memotivasi guru, b.menciptakan tata tertib sekolah,  c. 

Melakukan pengawasan, d. menyelenggarakan konsultasi, e. menciptakan 

suasana kerja yang baik. f. Menyelenggarakan diklat bagi guru dan staf. g. 

melakukan supervisi. 

Kepemimpinan yang telah dilakukan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMPN 3 Way Pengubuan ternyata sangat berpengaruh langsung 

terhadap kinerja guru. 

Maka sesuai dengan penelitian yang relevan tersebut peneliti mencoba 

melakukan penelitian yang berbeda dengan menggunakan indikator 

kepemimpinan dan kinerja guru dengan teori tambahan dari beberapa ahli.     
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Pengertian Metode Penelitian  

Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
47

 

Sedangkan menurut Joko Subagyo, Metode merupakan jalan yang 

berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi 

penggunanya, sehingga dapat memahami obyek, sasaran yang dikehendaki 

dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah. Sedangkan 

penelitian adalah usaha untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu 

metode tertentu
.48 

Jadi metode penelitian merupakan suatu ilmu atau jalan 

untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permaslahan.
49

 

Supardi
50

 juga berpendapat bahwa metodologi penelitian merupakan salah 

satu alat yang andal guna mengembangkan dan menerangkan cakrawala ilmu 

pengetahuan manusia.
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan 

cara ilmiah atau cara kerja  untuk mendapatkan data dalam upaya mencapai 

sasaran dan tujuan tertentu 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta dan 

permasalahn yang ada dilapangan, atau penelitian yang pemecahan 

masalahnya dengan menggunakan data empiris.
51

  

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk 

memperoleh informasi berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka - angka 

yang menggambarkan kondisi lapangan apa adanya sesuai fakta di SMK 

Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. 
52

 

Sedangkan menurut Supardi, penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang beusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti 

sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.
53

 

 

C. Sumber Data Penelitian  

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperolah. Dan sumber data dalam penelitian kualitatif 
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ini ialah berupa tulisan, lisan atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen, gambar dan lain-lain.
54

 

Adapun sumber data terdiri atas dua macam, yaitu : 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer atau (primary data) adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.
55

 yaitu data yang 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti.  

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti 

adalah: hasil wawancara dengan Kepala Sekolah , lima orang pendidik 

atau guru, perwakilan siswa – siswi di SMK Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder atau (secundary data  adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu data 

yang diperoleh dan dikumpulkan oleh pihak lembaga pendidikan. 

Misalnya lewat orang lain atau dokumen.
56

  

Sumber data sekunder yang diproleh peneliti adalah data yang 

diproleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data 
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sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan, seperti 

dokumen-dokumen tentang kondisi sekolah atau prestasi guru dan siswa. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitiatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi 

alamiah atau natural setting. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan metode wawancara (interview), observasi partisipatif 

(participan observation) dan dokumentasi.
57

 

1. Wawancara atau Interview 

Metode interview atau wawancara adalah cara menghimpun bahan-

bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan 

secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah 

ditentukan.
58

 

Ada tiga Jenis Wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi, 

yaitu: 

a. Interview Terpimpin 

Interview terpimpin adalah wawancara berstruktur atau wawancara 

sistematis. 

b. Interview Tak Terpimpin 

Interview tak terpimpin adalah proses wawancara sederhana atau 

wawancara tidak secara sistematis. 

                                                             
57

Mardalis, Metode Penelitian, suatu  pendekatan proposal, (Jakarta:Bumi Aksara, 2004 ) 

h. 64  
58 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), h .82 



 

 

 
 

53 

c. Interview Bebas Terpimpin  

Interview bebas terpimpin adalah kombinasi antara interview tak 

terpimpin dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-

pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara 

berlangsung mengikuti situasi, pewawancara harus pandai 

mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.  

Jenis interview yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

interview bebas terpimpin yaitu suatu pelaksanaan interview yang 

dalam mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada responden di 

kemukakan secara bebas, tetapi isi pertanyaan yang diajukan pada 

pedoman yang telah ditetapkan.  

Interview / wawancara ini juga ditujukan kepada Kepala Sekolah 

dan tenaga pendidik atau guru di SMK Muhammadiyah 02 Bandar 

Lampung. Untuk menanyakan tentang kepemimpinan kepala sekolah 

dan kinerja guru. 

2. Observasi 

Metode observasi adalah suatu pengamatan dari fenomena-

fenomena yang diselidiki.
59

 Menurut Ronny Hanitijo, observasi adalah 

pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
60
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Bedasarkan pengamatan yang dilakukan, observasi daat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. Observasi terstruktur, merupakan observasi yang telah dirancang 

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 

tempatnya.  

b. Observasi tidak terstruktur , meruapakan observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. 

Dengan kata lain melakukan pengamatan secara bebas. 

Sedangkan menurut Sugiono, Metode observasi ada dua macam 

diantaranya: 

a. Observasi partisipan; yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai narasumber 

data penelitian 

b. Observasi non-partisipan; yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen.
61

 

Adapun observasi yang penulis gunakan adalah observasi 

partisipan yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan guru dan untuk 

kepemimpinan kepala sekolah hanya sebagai pengamat independen, baik 

saat pelaksanaan kegiatan supervisi kepala sekolah, pelaksanaan 
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pembelajaran yang dilakukan guru maupun evaluasi pembelajaran guru di 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, ledger, agenda 

dan sebagainya.
62

 Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode 

pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi 

ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan 

dengan penelitian.  

Adapun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data 

tentang dokumentasi seperti: sejarah berdirinya SMK Muhammadiyah 02, 

Daftar guru, Daftar peserta didik, sarana dan prasarana,  data prestasi 

sekolah, serta data diperoleh dari sumber tertulis yang berhubungan 

dengan penelitian yaitu data yang terkait tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. 

E. Populasi dan Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 
63

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

Obyek/Subyek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

                                                             
62

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 274. 
63 Sugiyono, Op.Cit, h. 117  
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dan populasi dari penelitian ini adalah Kepala sekolah 1 orang dan 

guru sebanyak 5 orang di SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

sebanyak 

2. Sampel
64

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi, adapun sampel yang diambil peneliti dari populasi ialah 

Kepala sekolah dan 5 Orang tenaga pendidik/guru yaitu 1 guru Pkn, 1 

guru B.indonesia, 1 guru Al-Islam, 1 guru Ips, 1 guru ekonomi. 

3. Teknik Sampling 

Adapun teknik sampling yang peneliti gunakan ialah teknik purposive 

sampling dan snowball sampling.
65

 

1) teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data 

dengan  pertimbangan. 

2) Snowball sampling ialah teknik pengambilan sumber data, pada 

awalnya sedikit namun jika sumber data itu belum mampu 

memberikan data lengkap maka mencari sumber lagi yang dapat 

digunakan hingga semakin besar sumber data.  

maka dari penelitian ini akan di ambil 5 orang tenaga pendidik,  

 

 

                                                             
64 Ibid, h. 118 
65

Ibid, h.. 118  
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4. Uji Keabsahan Data (Triangulasi) 

 Triangulasi pada dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti 

dapat diperoleh dengan kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Melihat fenomena tunggal dari sudut pandang 

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran 

yang handal.  

 Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek atau memeriksa  

keabsahan data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara membandingkan serta 

mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat 

pengumpulan dan analisis data. Menurut Nasution, selain itu 

triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas  tafsiran 

peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.
66

 

 Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data.  

 Dalam teknik ini ada empat macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.
67

 : 

 

                                                             
66

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung:Tarsito, 2003), h. 115. 
67

Masyuri, Zainuddin, Op.Cit. h. 262 
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1. Triangulasi dengan Sumber 

 Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah 

untuk mencapai kepercayaan itu adalah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi  

c. Membandingkan apa yang dikatakan  orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu. 

d. Membandingkan keadaan  dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai 

kelas. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan. 

2. Triangulasi dengan Metode 

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

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 

data dan (b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data 

dengan metode yang sama. 
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3. Triangulasi penyidik 

 Triangulasi penyidik ialah dengan jalan memenafaatkan peneliti 

atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Cara lain adalah membandingkan hasil pekerjaan 

seorang analisis dengan analisis lainnya. 

4. Triangulasi dengan teori 

 Menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta 

tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori. 

 Jadi  triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkaan 

perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

suatu studi, sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kenyataan 

dan hubungan dari berbagai pandangan. 

 Dengan demikian pada penelitian ini, uji kreadibilitas data hasil 

penelitian dilakukan dengan triangulasi dengan sumber yaitu 

membandingkan data hasil pengamatan, dokumentasi dan data hasil 

wawancara dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif 
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5. Analisis Data  

Analisis data merupakan suatu proses penemuan pertanyaan, mengatur 

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar. 
68

  

Analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa 

informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data 

lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau 

sebaliknya, Sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu 

gambaran yang sudah ada dan seballiknya.
69

 

Adapun langkah-langkah yang diterapkan peneliti dalam menganalisa 

data yaitu reduksi data, paparan/penyajian data dan penarikan kesimpulan 

yang dilakukan selama dan sesuadah penelitian. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penelitian yang sederhana, pengabstrakkan, transformasi data yang muncul 

dari catatan-catatan hasil dari analisis data di lapangan. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data 

selanjutnya. Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian 

selama penelitian dilaksanakan. 

                                                             
68 Suharsini Arikunto. Op.Cit. h 165 
69

Joko Subagyo, Op.Cit., h 106  
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Tujuannya untuk memfokuskan, menggolongkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu, sehingga interpretasi bila ditarik yang 

disesuaikan dengan data-data yang relevan atadengan tujuan pengambilan 

data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

2. Penyajian Data  

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi yang memberikan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penyajian data di uraikan seluruh konsep 

yang ada hubungannnya dengan pembahasan penelitian. Yang disajikan 

antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. 

Sehingga memunculkan deskripsi dan pada hakekatnya dapat menjelaskan 

adanya permasalahan.  

3. Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan  

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan kegiatan 

penggambaran yang utuh dari objek yang di teliti atau konfigurasi yang 

utuh dari objek. Kesimpulan yaitu berisikan jawaban dari tujuan atau 

pembuktian hipotesis. kesimpulan jumlahnya harus sesuai dengan tujuan.
70

 

Kesimpulan-kesimpulan yang divertifikasi selama penelitian berlangsung, 

divertifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran yang melintas pemikiran 

peneliti selama menulis dan merupakan suatu tinjauan ulang pada catatan-

                                                             
70

Masyuri, Zainudin. Op.Cit, h.187  
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catatan lapangan, pada tahap sebelum nya verifikasi juga dlakukan untuk 

memeriksa. 

Kesimpulan dituangkan dalam bentuk pernyataan singkat sebagai 

temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya mudah 

dipahami maknanya.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

 

 

A. Profil  SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung didirikan berdasarkan Surat Pimpinan Muhammadiyah Kota 

Bandar Lampung, oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 

III.1/028-MPDM/2000 pada tanggal 02 Agustus tahun 2000,  dengan 

Kepala Sekolah Bapak Mahmud Yunus Ms, S.Ag, MM. 

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung 

Memberikan izin untuk pendirian SMK Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung dengan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen sesuai dengan 

surat keputusan Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bandar 

Lampung  antara lain : 

1) Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/1.1983 

2) Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 

Tanggal 2 Agustus 1996 

3) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C/C7/DT/1996 Tanggal 24 

Agustus 1996 

4) Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 Tanggal 21 

Agustus 1996 tentang penerbitan SMK Swasta  

Pada tanggal 06 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Majelis 

Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Kota 
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Bandar Lampung dibentuk panitia pendiri SMK Muhammadiyah 2 

Bandar Lampung yang ditetapkan di Bandar Lampung dengan susunan 

sebagai berikut : 

1) Penanggung Jawab : Persyarikatan Muhammadiyah Propinsi 

Lampung 

2) Penasehat   : 

a) Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah  Propinsi Lampung  

b) Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah  Muhammadiyah Propinsi 

c) Lampung Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar 

Lampung  

d) Koordinator Komplek Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu 

3) Penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah 

Muhammadiyah  Kota Bandar Lampung  

4) Ketua Panitia : Mahmud Yunus Ms, S.Ag, MM 

5) Wakil Ketua : Drs. Jack Tundan 

6) Sekretaris   : Drs. Abadi Jaya  

7) Wakil Sekretaris : Aziz Mayazzwar 

8) Bendahara  : Suprapto Bz, S.Pd 

9) Seksi-seksi : 

a) Dana  

Koordinator  : Slamet Risnanto, S.Ag 

Anggota  : 1. Drs. Abadi Jaya 

    2. Koharuddin 

      3. Wahdiyana 

b) Sarana dan Prasarana 

Koordinator  : Drs. Abul Hayat 
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Anggota  : 1. Sarjoko, S.Psi 

     2. Drs. Syaruddin Bs. 

     3. Muhammad Badar  

c) Humas 

Koordinator  : E. Azhari Anwar 

Anggota  : 1. Drs. Mukadi Ida Setiawan 

     2. Sutoro 

     3. Imanudin 

SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung merupakan salah satu SMK 

yang membuka jurusan Bisnis Manajemen dengan Program Studi 

Akuntansi, Perbankan, dan Teknik Komputer Jaringan dan  pada tahun 

pelajaran 2017/2018 terdiri sepuluh kelas yaitu Perbankan, Akuntasi, 

Teknologi Komputer Jaringan dan total Jumlah seluruh siswa sebanyak 

233 siswa. 

Bangunan SMK Muhammadiyah 2 Bandar lampung saat ini terletak 

di Kota Bandar Lampung tepatnya dijalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 

14, Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar 

Lampung, dan bangunan sekolah  menjadi satu wilayah yayasan 

Muhammadiyah yang terdiri dari SMA, SMP, SD hingga Taman Kanak-

kanak Muhammadiyah Provinsi Lampung.  
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2. Visi Dan Misi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

a. Visi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Visi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung adalah: Membentuk 

Lulusan Yang Memiliki Pribadi Muslim Yang Berakhak Mulia Dan 

Unggul Dalam Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. 

b. Misi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

Misi SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan pelaksanaan ibadah kepada allah  swt 

2) Menumbuhkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan 

3) Meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam kehidupan 

bermasyarakat sebagai sarana dakwah 

4) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

sehingga setiap siswa perkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi  yang dimiliki 

5) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada 

seluruh warga sekolah 

6) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi 

dirinya 

7) Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh 

warga sekolah dari penentu kebijakan sekolah. 

 

Sebagai salah satu SMK yang memiliki potensi untuk berkembang, 

SMK Muhammadiyah 2 Bandar lampung jelas memiliki komitmen untuk 

terus mengembangkan diri demi tercapainya tujuan sekolah dan sekaligus 

mampu memberikan sumbangan membangun sumber daya manusia yang 
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unggul dan profesioal khususnya di  Bandar Lampung dan propinsi 

Lampung. 

3. Data Tenaga Pengajar 

Nama Guru, Pendidikan Terakhir, dan Bidang Studi, Tahun 

Pelajaran 2017/2018  

No. Nama NBM 
Jabatan 

Pendidikan Bidang. Studi 
DPK GTY GTT 

1 Slamet Riyanto,S.Ag 673203 √ √  S1 PAI 
Kepala Sekolah/ 

Al Islam 

2 Rika Noviani, S.Ag 897460  √  S1 PAI 
Wk. Kurikulum / 

PKn 

3 Muhammad Risyanto, S.Pd 1040479  √  
S1 Pendidikan 

Penjaskes 

Wk. Kesiswaan / 

Penjaskes 

4 Mahmud Yunus, MM, M.Pd 487689  √  S1 Pendidikan 
Kemuhammadiya

han 

5 Drs. Firdaus, MM.Pd 897467  √  
S1 Manajemen 

Pendidikan 

Produktif 

Perbankan 

6 Juwita Sakinah, S.Pd 1040474  √  
S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 
Bahasa Inggris 

7 Nurkolis, MM 897446  √  S1 Manajemen Kewirausahaan 

8 Lilik Sulistyawati, S.Pd 897457  √  

S1 Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa Indonesia 

9 Munawarah, S.Ag 897459  √  
S1 Pendidikan 

Bahasa Arab 
Bahasa Arab 

10 Nurul Muhajiroh, S.Pd 1040477  √  
S1 Pendidikan 

Ekonomi 

Produktif 

Akuntansi 

11 Heni Yuliantini, S.S 1177100  √  
S1 Sastra 

Inggris 
Bahasa Inggris 

12 Larasati, S.Pd 1040475  √  
S1 Pendidikan 

Matematika 
Matematika 

13 
Ahmad Zainudin, S.Pd.I 

 
1040471  √  S1 PAI Staf TU / KMD 

14 Nofiardi, S.Pd 992780  √  S1 Penjaskes Pejasorkes 

15 Verawati, S.Kom 1040472  √  S1 Komputer 
Bendahara / 

KKPI 

16 Ilen Safitri, S.Pd.I 1091678  √  S1 PAI Al Islam 
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Dari hasil data diatas seluruh guru SMK Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung bahwa total jumlah guru pengajar sebanyak  35 guru dan dari 35 guru 

ada 27 guru tetap dan 8 guru tidak tetap. Selain itu guru-guru SMK 

17 Ida Suryani, S.Pd   √  
S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris 
Bahasa Inggris 

18 Rita Afria, S.Pd    √ 

S1 Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa Indonesia 

19 Eka Pratiwi, M.Pd 1177091  √  

S1 Pendidikan 

Bahasa 

Matematika 

Matematika 

20 Oktaviani Delasani, S.Pd 924270  √  

S1 Pendidikan 

Bahasa 

Indonesia 

Bahasa Indonesia 

21 Rosnawati, S.E 1086190  √  SI Akutansi IPS 

22 Amad Zaki Mubarok, S.Pd 1177103  √  
SI Pendidikan 

Ekonomi 
Kewirausahaan 

23 
Alqoshosh 'Alastihya' H, 

S.Pd 
1169865  √  

SI Pendidikan 

biologi 
IPA 

24 Nurdiati, S.PdI 1177105  √  S1 PAI Al Islam 

25 Devi Pramasari, MM    √ S1 Manajemen 
Produktif 

Akuntansi 

26 Rekta Herwina , S.Pd 1177099  √  
S1 Bimbingan 

Konseling 

Bimbingan 

Konseling 

27 Rinawati, S.Pd    √ 
S1 Pendidikan 

Matematika 
Fisika dan Kimia 

28 Drs. Selamat, M.Pd.I 587094  √  

S2 

PAI/Tarbiyah/I

AIN.RI LP 

Bahasa Arab 

29 Irren Syahriyanti, S.Pd    √ 
S1 Pendidikan 

Sejarah 
IPS 

30 Ridho Andi Pratama, S.Kom    √ S I Komputer TKJ 

31 
Novi Anita Wahyu 

Ningtiyas, S.Kom 
   √ S I Komputer TKJ 

32 Sony Gunawan, ST   √  SI Teknik Sipil Fisika 

33 Dewi Astuti, S.Si     S1 Kimia Kimia 

34 Aulia Putri Anasti, S.Pd    √ 
S1 Pendidikan 

Ekonomi 
Produktif 

35 Sendy Putri, S.Pd    √ S1 Seni Tari SBK 
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Muhammadiyah 2 Bandar Lampung juga mengajar berdasarkan kompetensi yang 

dimilki sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhir. 

 

4. Data Jumlah Siswa 

Data Siswa Antar Tahun 

Berikut rincian jumlah siswa SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung 

antar tahun: 

Tabel 3  

Data siswa antar tahun di SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

  

Tahun 

Pelajaran 
Lk Pr Jumlah 

2011 – 2012 43 168 211 

2012 – 2013 50 168 218 

2013 – 2014 37 118 155 

2014 – 2015 42 106 148 

2015 – 2016 49 99 148 

2016 – 2017 80 150 233 

 

Dari hasil Jumlah diatas siswa SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung antar 

tahun bahwa cenderung mengalami kenaikan, namun terdapat juga jumlah siswa 

yang mengalami penurunan yang tidak signifikan setiap tahunnya. 

1. Data Jumlah Siswa Sekarang  

Tabel 4  

Data siswa sekarang di SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

 

Tahun 

Pelajaran 
Jumlah 

2016 – 2017 233 
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Dari data diatas SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung merupakan salah satu 

SMK yang membuka jurusan Bisnis Manajemen dengan Program Studi 

Akuntansi, Perbankan, dan Teknik Komputer Jaringan dan  pada tahun pelajaran 

2017/2018 terdiri sepuluh kelas yaitu Perbankan, Akuntasi, Teknologi Komputer 

Jaringan dan total Jumlah seluruh siswa sebanyak 233 siswa. 

 

5. Data Sarana dan Prasarana 

Data Sarana SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

No Nama Alat Praktek Jumlah 

1 Komputer  50 Unit  

4 Kalkulator Hitung  75  Buah 

5 Tape Recorder 2 Buah 

6 Al Qur’an 200 Buah 

7 Sajadah 25 buah 

8 Mukenah  20 buah 

10 Bola voly 4 Buah 

11 Bola basket 5 Buah 

12 Bola kaki /Futsal 5 buah 

13 Matras 2 buah 

14 Raket  15 buah  

Jurusan Kelas Jumlah 

Perbankan X (1) 36 

X (2) 36 

XI 16 

XII 14 

Akuntansi X 35 

XI 10 

XII 18 

TKJ X 34 

XI 14 

XII 20 

Jumlah  233 
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 Sedangkan Data Prasarana SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung secara 

Umum dibagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

No Nama Gedung/ruang Jumlah 

1 Gedung/ruang kelas 

a. Kelas X Akuntansi 

b. Kelas X Perbankan 1 

c. Kelas X Perbankan 2 

d. Kelas X Teknik Komputer Jaringan 

e. Kelas XI Akuntansi 

f. Kelas XI Perbankan 

g. Kelas XI Teknik Komputer Jaringan 

h. Kelas XII Akuntansi 

i. Kelas XII Perbankan 

j. Kelas XII Teknik Komputer Jaringan 

 

 

1 Ruang 

1Ruang  

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

1 Ruang 

Jumlah 10 Ruangan 

2 Gedung/ruang kantor  

a. Ruang Kepala Sekolah  

b. Ruang Tata Usaha 

c. Ruang Guru 

d. Ruang UKS 

e. Ruang BK 

f. Ruang Dapur 

 

1Ruang 

1Ruang 

1Ruang 

1Ruang 

1Ruang 

1Ruang 

Jumlah 6 Ruang  

3 Gedung/ruang praktek 

 Laboratorium Komputer 

 Perpustakaan Sekolah 

 Koperasi siswa  

 Ruang ganti dan gudang 

 Lapangan: 

 Lapangan Basket 

 Lapangan Futsal 

 Lapangan Upacara 

 

1Ruang 

1Ruang 

1Ruang 

2Ruang 

1Ruang 

 

 

 

Jumlah 6 ruang  

4 Gedung/ruang kamar WC 6  ruang  

 

Sedangkan Unit Produksi 

Mengembangkan usaha unit produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

warga sekolah: 
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1) Koperasi siswa  

2) Koperasi guru  

 

Dengan datanya era globalisasi yang diikuti oleh era pasar bebas 

membawa dampak kepada semakin kerasnya persaingan disegala bidang termasuk 

didalamya dalam berwirausaha maupun dalam bidang lapangan kerja. Menhadapi 

kondisi ini jelas bahwa SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung sebagai 

lembaga pendidikan yang bertujuan manghasilkan tenaga kerja menengah yang 

lebih proaktif dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat. 

 

B. Pembahasan 

1. Memotivasi semangat kerja 

Dalam hal memberikan motivasi semangat kerja guru kepala 

sekolah telah menjelaskan bahwa selalu memberikan motivasi kerja seperti 

memberikan pujian untuk setiap keberhasilan kerja guru, membuat 

syukuran dengan makan bersama, memberikan saran yang membangun, 

memberikan suasana kerja yang menyenangkan, pengaturan lingkungan 

tempat bekerja. Hal tersebut bedasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung. 

Pertanyaan : Apakah bapak sebagai kepala sekolah selalu 

memberikan motivasi semangat kerja kepada para guru ? 
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 “ ya saya usahakan selalu untuk memotivasi semangat kerja para 

guru dalam bekerja dengan memberikan pujian untuk setiap keberhasilan 

kerja guru, membuat syukuran dengan makan bersama, memberikan saran 

yang membangun serta memberikan suasana kerja yang menyenangkan.”
71

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat oleh 

wawancara ibu Rika Noviani, S.Pd.I selaku Waka Kurikulum/guru Pkn 

sebagai berikut : 

Apakah  Ibu dalam bekerja selalu diberi motivasi semangat 

kerja oleh kepala sekolah ?    

“ya kita sejauh ini sering diberi motivasi kerja oleh kepala sekolah 

dalam bekerja seperti memberikan dukungan dalam bekerja, di ajak makan 

bersama, memberikan suasana kerja yang bersahabat.”.
72

 

  

Bedasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yaitu 

menunjukkan bahwa kepala sekolah telah memberikan motivasi semangat 

kerja dengan baik, seperti memberikan pujian untuk setiap keberhasilan 

kerja guru, membuat syukuran dengan makan bersama, memberikan 

suasana kerja yang menyenangkan, pengaturan lingkungan tempat bekerja. 

Mengacu dengan teori pada hal. 34 dalam hal memberi motivasi semangat 

kerja sudah sesuai dengan teori yang ada. Maka dengan ini penulis 

menyimpulkan bahwa kepala sekolah sudah melakukan motivasi semangat 

kerja. 
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2. Memberikan Penghargaan 

Dalam hal memberikan penghargaan atas prestasi guru kepala 

sekolah telah menjelaskan bahwa untuk memberikan penghargaan belum 

dijalankan dengan maksimal, dikarenakan terbatasnya dalam hal anggaran 

sekolah. oleh sebab itu sekolah belum maksimal dalam memberikan 

penghargaan terhadap guru yang baik akan kinerjanya.  

Hal tersebut bedasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

kepala sekolah SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung.. 

Pertanyaan : Apakah bapak sebagai kepala sekolah sudah 

memberikan penghargaan atas prestasi guru atau ketika guru disiplin 

membuat RPP? 

 

 “ Dalam memberikan penghargaan memang kita masing kurang, 

karena anggaran yang terbatas, kita biasanya hanya mengadakan makan 

bersama saja”.
73

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat oleh 

wawancara kepada guru yaitu Ibu Aulia putri anasti S.Pd sebagai berikut: 

Pertanyaan : Apakah Ibu selalu diberikan penghargaan atas 

prestasi yang diraih guru atau disiplin ketika membuat RPP ? 

 

“ Untuk hal penghargaan memang kita hanya diberi kegiatan 

syukuran makan saja. dulu pernah ada hadiah untuk guru muhammadiyah 

yang berprestasi namun untuk sekarang belum ada lagi.
74
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Ibu Aulia putri anasti , Guru Ips, Wawancara, pada hari sabtu tanggal  14 mei 2018 

pukul  16.00 WIB di teras ruangan kelas.  
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Bedasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yaitu 

menunjukkan bahwa kepala sekolah  dalam memberikan penghargaan 

memang masih kurang karena terbatasnya anggaran sekolah. Mengacu 

dengan teori pada hal. 34 dalam hal memberi penghargaan belum sesuai 

dengan teori yang ada. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa 

kepala sekolah belum maksimal dalam melaksanakan pemberian 

penghargaan.. 

 

3. Pembinaan disiplin   

Dalam hal Pembinaan disiplin kepala sekolah telah menjelaskan 

bahwa segala tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah 

dan akan diberikan sanksi sesuai yang dilakukannya, terutama jika guru 

kurang disiplin diusahakan memberikan teguran secara kekeluargaan 

terlebih dahulu namun jika tidak ada perubahan juga akan diberikan 

peringatan berupa tulisan yang berisi peringatan 1, peringatan 2 dan jika 

masih melakukan pelanggaran juga maka akan diserahkan kepada pihak 

yayasan untuk mendapat binaan. Hal tersebut bedasarkan hasil observasi 

dan wawancara dengan kepala sekolah. 

Apakah  bapak sebagai kepala sekolah melakukan pembinaan 

disiplin kepada guru yang kurang disiplin dalam pelaksanaan 

pembelajaran?    
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 “ iya tentu saya berikan peraturan tata tertib sekolah yang harus 

dipatuhi oleh semua warga sekolah dan kita akan berikan sanksi sesuai 

yang dilakukan, biasanya kita berikan teguran secara kekeluargaan namun 

jika masih seperti itu kita beri peringatan secara tertulis dimana ada 

peringatan 1, peringatan 2, dan jika masih seperti itu juga kita serahkan 

kepada pihak yayasan untuk dibina.
75

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat oleh 

wawancara ibu Rika Noviani, S.Pd.I selaku Waka Kurikulum/guru Pkn 

sebagai berikut : 

Apakah  Ibu diberikan teguran oleh kepala sekolah jika 

kurang disiplin ketika melaksanakan proses pembelajaran?    

“ya memang ketika ada guru yang kurang disiplin biasanya ada 

teguran dari kepala sekolah namun jika masih seperti itu akan dibuat 

peringatan secara tertulis ada peringatan 1 peringatan 2 sesuai dengan 

pelanggarannya”.
76

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi menunjukkan 

bahwa kepala sekolah sepenuhnya sudah menegakkan disiplin walaupun 

ditegur secara kekeluargaan namun beliau juga akan memberi bentuk 

peringatan berupa tulisan jika tidak ada perubahan terhadap pelanggaran 

yang dilakukan. Mengacu dengan teori pada hal 34 dalam hal menegakkan 

disiplin sudah sesuai dengan teori yang ada. Maka dengan ini penulis 

menyimpulkan bahwa kepala sekolah sudah meneggakkan disiplin. 
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tanggal  5 mei 2018 pukul  13..30 WIB di teras ruang  kantor.   
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ibu Rika Noviani, Waka Kurikulum/guru Pkn, Wawancara, pada hari sabtu tanggal  14 

mei 2018 pukul  15..30 WIB di ruang  kantor.   
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4. Memberi Konsultasi 

Didalam memberi konsultasi terhadap guru kepala sekolah 

melakukan berbagai tindakan seperti mendengarkan setiap permasalahan 

guru, hal ini diharapkan agar kepala sekolah lebih peduli terhadap setiap 

masalah yang dihadapi guru, dengan memberi masukan atau ide-ide serta  

solusi terhadap setiap masalah. hal tersebut bedasarkan pernyataan kepala 

sekolah kepala sekolah saat wawancara sebagai berikut : 

Apakah sebagai kepala sekolah bapak selalu mau 

mendengarkan setiap masalah yang dihadapi guru ketika sulit 

mengatur proses pembelajaran? 

 

“Untuk mendengarkan setiap maslah ya saya sebagai kepala 

sekolah harus tahu apa saja permasalahan guru-guru disini misalnya 

mengenai jam yang bertumburan dan permasalahan dikelas, maka saya 

harus mendengarkan permasalannya ”.
77

 

 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah selalu memberikan 

solusi terhadap setiap permasalahan guru misalnya dalam membuat 

RPP ? 

“ya pasti saya beri masukan atau solusi untuk membantu setiap 

masalah yang dihadapinya untuk mencari jalan keluarnya.
 78

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah ini diperkuat oleh bu 

Juwita Sakinah, S.Pd selaku guru B.Inggris  yaitu sebagai berikut : 
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Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari sabtu 

tanggal  5 mei 2018 pukul  13..30 WIB di teras ruang  kantor.    
78

Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari sabtu 
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Apakah kepala sekolah selalu mau mendengarkan setiap 

masalah yang dihadapi guru serta membantu memberikan solusinya? 

 

“ya, ketika kita punya masalah kepala sekolah sangat terbuka untuk 

mendengarkan setiap masalah kita, kepala sekolah juga setelahnya 

berusaha membantu untuk memberi solusi atau memberi saran untuk 

memecahkan masalahnya”.
79

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi menunjukkan 

bahwa memang kepala sekolah sepenuhnya sudah memberikan prilaku 

yang baik karena kepala sekolah selalu memberikan konsultasi bagi guru-

guru disekolah akan permasalahan yang dihadapinya, Mengacu dengan 

teori pada hal 34 dalam hal menegakkan disiplin sudah sesuai dengan teori 

yang ada. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kepala sekolah 

selalu menjadi tempat untuk berkonsultasi tentu ini akan membuat para 

guru lebih merasa terbantu untuk setiap permasalahan yang ada. 

 

5. Melakukan kunjungan kelas 

Dalam hal melakukan kunjungan kelas kepala sekolah Smk 

Muhammadiyah maupun observasi kelas telah dilakukannya walapun 

tidak secara maksimal. Hal tersebut bedasarkan dengan pernyataan dari 

kepala sekolah sebagai berikut : 
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Apakah bapak sebagai kepala sekolah sering melakukan 

kunjungan kelas dalam proses pembelajaran? 

“ ya saya selaku kepala sekolah dalam hal memberi contoh 

perilaku sesuai supervisi mungkin dalam hal kunjungan kelas ya saya  

melakukannya untuk melihat sejauh mana kefektifan dikelas walaupun 

saya mungkin belum sepenuhnya rutin dalam melakukan kunjungan kelas 

ini”.
80

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat oleh 

Ibu Rika Noviani. S.Pd.I saat wawancara yaitu sebagai berikut : 

Apakah kepala sekolah sering melakukan kunjungan kelas 

ketika guru melakukan proses pembelajaran? 

“ ya kepala sekolah dalam memberikan contoh prilaku sesuai 

dengan supervisinya memang terkait kunjungan kelas beliau juga lakukan 

lalu beliau juga memberikan kita arahan akan penilaian yang beliau 

berikan, walaupun mungkin tidak maksimal atau sering dalam melakukan 

kunjungan kelas”
81

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan obervasi yang ada 

menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melakukan kunjungan kelas 

walaupun belum dilakukan secara maksimal. Adapun data gambar jurnal 

supervisi dapat dilihat di data lampiran serta mengacu dengan teori pada 

hal 34 dalam hal memberikan contoh perilaku supervisi sudah sesuai 

dengan teori yang ada. Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa 
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kepala sekolah sudah melaksanakan kegiatan kunjungan kelas dalam 

proses pembelajaran. 

6. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan 

Didalam menunjukkan sikap dan perilaku teladan kepala sekolah 

telah menunjukkan kepribadian yang patut untuk diteladani oleh tenaga 

pendidik/guru dengan sikap dan perilaku seperti datang tepat waktu, 

mengawasi anak yang datang terlambat, memantau aktivitas pembelajaran, 

berpakaian rapih sesuai aturan, berkomunikasi dengan ramah dan sopan  

kepada seluruh staf. hal tersebut bedasarkan pernyataan kepala sekolah 

kepala sekolah saat wawancara sebagai berikut : 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah telah menunjukkan 

sikap dan perilaku teladan untuk dicontoh guru ? 

“ ya saya selaku kepala sekolah dalam hal menunjukkan sikap dan 

perilaku teladan untuk dicontoh guru ya saya berusaha untuk memberikan 

contoh yang terbaik bagi guru maupun warga sekolah dengan datang tepat 

waktu, berpakaian rapih sesuai aturan, berbicara dengan sopan dan ramah, 

memiliki sikap terbuka dengan staf maupun guru,  memantau setiap 

kegiatan sekolah bahkan ikut mengawasi dan membina peserta didik yang 

terlambat”.
82

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah ini diperkuat oleh bu 

Juwita Sakinah, S.Pd selaku guru B.Inggris  yaitu sebagai berikut : 

Apakah kepala sekolah telah menunjukkan sikap dan perilaku 

teladan untuk patut di contoh ? 
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“ya, kepala sekolah sejauh ini selalu dapat menunjukkan sikap dan 

perilaku yang baik, seperti beliau sangat terbuka untuk mendengarkan 

setiap masalah kita serta memberi solusi, dapat berkomunikasi dengan 

baik dengan semua guru, selalu datang kesekolah, serta ikut mengawasi 

kegiatan pembelajaran ”.
83

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan obervasi yang ada 

menunjukkan bahwa kepala sekolah telah menunjukkan sikap dan perilaku 

teladan. Mengacu dengan teori pada hal 34 dalam hal menunjukkan sikap 

dan perilaku teladan sudah sesuai dengan teori yang ada. Maka dengan ini 

penulis menyimpulkan bahwa kepala sekolah sudah menunjukkan sikap 

dan perilaku teladan. 

7. Membangun kelompok kerja aktif dan kreatif  

Didalam membangun kelompok kerja aktif dan kreatif  dijelaskan 

kepala sekolah SMK Muhammadiyah belum melaksanakannya dengan 

maksimal seperti dalam hal mengarang bahan ajar untuk pembelajaran 

sendiri dan pembentukan MGP masih sangat kurang karena masih 

terbatasnya anggaran untuk isentif guru. 

 Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari kepala sekolah saat 

wawancara yaitu sebagai berikut : 
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Apakah bapak sebagai kepala sekolah telah membangun kerja 

aktif serta kreatif seperti memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengarang bahan pelajaran sebagai buku tambahan? 

“Ya memang saya belum maksimal dalam membina anggota untuk 

kreatif dalam hal mengarang untuk buku tambahan karena memang guru-

guru disini kurang dalam hal mengarang, paling yang ada hanya modul 

tapi untuk hal mengarang  yang lebih tinggi masih kurang.
84

 

 

Hasil wawancara tersebut ini pun diperkuat oleh ibu Lilik 

Suliatyawati S.Pd selaku guru B.Indonesia saat wawancara yaitu sebagai 

berikut : 

Apakah kepala sekolah telah memberikan kesempatan kepada 

guru untuk mengarang bahan pelajaran sebagai buku tambahan? 

“ ya, memang kita untuk membentuk kelompok aktif dan kreatif 

apalagi dalam hal mengarang bahan ajar untuk tambahan buku masih 

jarang kita lakukan kita hanya terpaku terhadap modul atau Lks”.
85

 

  

Apakah bapak sebagai kepala sekolah membuat kelompok 

MGMP untuk setiap guru mapel? 

“ya, belum untuk sepenuhnya, ya memang harus ada tapi memang 

kita dalam pelaksanaan belum maksimal namun guru guru disini berfikir 

sendiri untuk belajar kelompok paling hanya pembuatan soal dan lain 

sebagainya.”
86

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yang ada 

menunjukkan bahwa kepala sekolah belum secara maksimal membangun 
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kelompok kerja kreatif dan aktif  ini dikarenakan guru-guru pun masih 

sangat kurang untuk hal mengarang bahan Mengacu dengan teori pada hal 

34 belumlah sesuai dengan teori yang ada. Maka dengan ini peulis 

menyimpulkan bahwa kepala sekolah belum membngun kelompok kerja 

kreatif dan produktif. 

8. Mengembangkan profesi guru 

Didalam mengembangkan profesi guru kepala sekolah SMK 

Muhammadiyah menjelaskan bahwa dalam hal memberikan tugas untuk 

belajar kelompok belum digalakkan namun beliau selalu mengikutsertakan 

guru-guru dalam penataran-penataran atau seminar, untuk menambah 

wawasan dan ilmu para guru serta menjadi ajang saling tukar informasi 

dengan sesama guru. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari kepala 

sekolah saat wawancara yaitu sebagai berikut : 

Apakah bapak selalu mengikutsertakan guru-guru dalam 

berbagai kegiatan penataran? 

 “ya dalam pengikutsertaan penataran kita biasanya mendapatkan 

undangan untuk workshop, penataran-penataran atau seminar dan saya 

selalu ikutkan agar ilmu dan pengalaman bertambah agar banyak sharing 

dengan kawan kawan lain maka guru-guru disini akan tahu apa saja 

kekurangannya dan terus memperbaikinya”.
87

 

 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah dalam membantu 

mengembangkan profesi para guru telah memberikan tugas untuk 

belajar kelompok guru ? 
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“ya untuk belajar kelompok saya belum bangun, memang 

seharusnya ada tapi saya memang belum menggalakkan tapi guru-guru 

disini biasanya akan membuat sendiri belajar bersama itu”
 88

 

 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat dengan 

hasil wawancara oleh Bapak Ahmad Zainuddin, S.Pd selaku guru 

Kemuhammadiyahan sebagai berikut : 

Apakah bapak selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan 

penataran? 

“ ya semua guru-guru memang selalu diikutkan dalam penataran-

penataran atau seminar karena memang ini merupakan wadah kita sebagai 

guru untuk menambah wawasan untuk selanjutnya diterapkan atas 

pengalaman yang telah didapat terutama untuk guru-guru baru itu biasanya 

lebih ditekankan untuk tidak absen dalam mengikuti penataran atau 

seminar karna untuk guru baru untuk terus banyak belajar dan 

memperbanyak ilmu, dan dalam hal belajar kelompok memang kita tidak 

selalu namun biasanya kita jika diperlukan akan membentukya”.
89

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan obervasi yang ada 

menunjukkan bahwa kepala sekolah selalu Mengikutsertakan dalam 

penataran-panataran semua guru-gurunya terutama guru baru, hanya 

belum dibarengi dengan menggerakkan belajar kelompok guru. Mengacu 

dengan teori yang ada pada hal 34 dalam hal mengembangkan profesi 

kepala sekolah telah sepenuhnya sudah sesuai, Maka dengan ini penulis 
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menyimpulkan bahwa kepala sekolah sepenuhnya telah menjalankan 

tugasnya untuk mengikutsertakan semua guru dalam kegiatan tersebut 

sehingga tercipta wawasan yang luas untuk para guru 

 

C. Keadaan Kinerja guru 

Bedasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan peneliti, diketahui 

bahwa kinerja guru di SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung sudah 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari guru yang sepenuhnya membuat RPP  

walaupun masih ada yang kurang baik dalam membuat RPP, Memberikan 

tugas kepada siswanya, memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan 

siswanya dan memberikan evaluasi walaupun tidak rutin, serta semua guru 

mampu bekerja sama dengan baik walaupun belum secara maksimal.  

Bedasarkan hasil wawancara dan observasi didapatkan data sebagai 

berikut: 

1. Membuat Rencana pembelajaran  

Dalam hal membuat Rencana pembelajaran bahwa sepenuhnya 

para guru sudah  membuat RPP sesuai dengan jurnisnya  dan hanya 

ada beberapa guru yang memang jarang membuat RPP sebelum proses 

pembelajarannya.  Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

dengan Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah yaitu sebagai berikut : 

Apakah semua guru sudah dapat membuat RPP dengan baik 

dan benar ? 
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“ ya untuk pembuatan RPP dengan baik dan benar, guru-guru 

disini memang sepenuhnya sudah membuat RPP sesuai dengan 

jurnisnya, hanya ada beberapa guru yang masih jarang membuat RPP 

sebelum proses pembelajaran”.
90

 

  

Hasil wawancara dengan kepala sekolah tersebut diperkuat dengan 

hasil wawancara oleh Rika Noviani S.Pd, selaku guru Pkn sebagai 

berikut : 

Apakah ibu sudah dapat membuat RPP dengan baik dan 

benar ? 

“Iya untuk Muhaammadiyah dalam membuat RPP memang sudah 

ada jurnisnya jadi langkah-langkah apa saja harus ada didalam rpp 

memang harus tercantum dalam RPP dan untuk Muhammadiyah 

menggunakan perangkat pembelajaran atau kurikulumnya ktsp untuk 

11, 12 dan kurikulum 2013 untuk klas 10”.
91

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi  menunjukkan 

bahwa para guru dalam membuat RPP telah mengikuti jurnisnya, hal ini 

juga dapat dilihat dalam lampiran data RPP. mengacu dengan teori pada 

hal 47 sudah sesuai dengan teori yang ada. Maka dengan ini penulis 

menyimpulkan bhawa para guru telah sepenuhnya menjalankan tugasnya 

dalam membuat RPP. 

 

 

 

                                                             
90  Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor 
91 ibu Rika Noviani, Waka Kurikulum/guru Pkn, aWaWnaWaW, pada hari sabtu tanggal 5 

mei 2018 pukul  15.30 WIB di ruang  kantor. 
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2. Mengelola pelaksanaan pembelajaran 

Dalam mengelola pelaksanaan pembelajaran memang sepenuhnya 

tenaga pendidik di Smk Muhammadiyah sudah cukup baik, Hal ini 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah 

dan Tenaga Pendidik di SMK Muhammadiyah yaitu sebagai berikut : 

a. Menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum  

Adapun pernyataan dari Bapak Ahmad Zainnudin, S.Pd 

selaku guru Kemuhammadiyahan yaitu sebagai berikut : 

Apakah bapak menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan kurikulum yang ditetapkan disekolah? 

 

“ya wajib karena rencana awal adalah dari kurikulum yang 

disiapkan sekolah maka harus sesuai kurikulum itu jadi tolak 

ukur kalau rencana kita terlaksana maka semua guru wajib 

melaksanakan sesuai  kurikulum”.
 92

 

 

 

Hasi l wawancara tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut : 

Apakah para guru menyampaikan materi pelajaran sesuai 

dengan kurikulum yang ditetapkan disekolah? 

 

“ya, setiap guru yang akan mengajar kita haruskan 

membuat  rpp sedangkan kurikulum itu pihak sekolah yang 

membuat melalui silabus guru mengembngkan melalui rpp jadi 

                                                             
92

Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  
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materi yang disampaikan harus bedasarkan apa yang didalam 

rpp”.
 93

 

 

Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dan observasi yang 

ada menunjukkan bahwa para guru dalam menyampaikan 

materi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh sekolah 

mengacu dengan teori yang ada maka sudah sesuai, Maka 

dengan ini penulis menyimpulkan bahwa guru dalam 

menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum karena hal 

tersebut sebagai tolak ukur untuk berhasilnya rencana yang 

telah ditetapkan. 

 

b. Menyampaikan materi pelajaran secara tersusun dan 

sistematik 

Adapun pernyataan dari wawancara dengan Ibu Juwita 

sakinah, S.Pd  selaku guru B.Inggris  sebagai berikut: 

Apakah ibu Menyampaikan materi pelajaran secara 

tersusun dan sistematik? 

“ya, sesuai ketentuan setiap rpp kita gunakan untuk satu 

kali pertemuan otomatis dari persiapan mengajar inti kegiatan 

sampai penutup  sudah disiapkan dengan baik mulai dari waktu 

dan materi apa yang akan disampaikan”
 94

 

 

                                                             
93  Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor 
  

94
Juwita Sakinah , Guru B. Inggris,aWaWnaWaW, pada hari senin tanggal  14  mei 2018 

pukul  13..30 WIB di teras ruang  kantor.    
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hasil wawancara diatas juga diperkuat wawancara tersebut juga 

diperkuat oleh Ibu Nurul Muhajiroh S.Pd, selaku guru Akuntasi 

sebagai berikut : 

“ya, karna kalau tidak sistematis maka siswa akan susah 

menangkap, sulit mengadakan penilaian  jadi perlu penyusunan 

materi secara sistematis dan terukur dengan baik”
 95 

 

Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dan observasi yang 

ada menunjukkan bahwa para guru dalam menyampaikan  

materi telah secara sistematik atau tersusun, sesuai dengan yang 

direncanakan di dalam RPP hal ini sesuai dengan teori yang 

ada, Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa guru 

dalam menyampaikan  materi telah secara sistematik atau 

tersusun karena hal ini pula yang dapat menjadi ketentuan para 

guru agar peserta didik menjadi mudah memahami setiap 

materi pelajaran dengan baik. 

 

c. Menggunakan alat dan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran 

Adapun  pernyataan bedasarkan wawancara dari Ibu Lilik 

Suliatyawati, S.Pd selaku guru bahasa indonesia yaitu : 

Apakah ibu/bapak  selalu menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran ? 

                                                             
95 Nurul Muhajiroh ,selaku guru akuntasi, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 mei 

2018 pukul 13.30 WIB di teras ruang kelas 
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“ya, untuk media pembelajaran bahasa indonesia untuk k13 

kita bisa memakai lapangan, media lapangan bisa digunakan 

dan untuk  k13 bisa dari guru yang memberikan  metode 

variatif”. 
96

 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala 

Sekolah yaitu sebagai berikut: 

Apakah para guru selalu menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran ? 

 

“ya sepenuhnya menggunakan, untuk media kita memliki 

leb, sudah ada lcd, sound jadi mereka mempunyai kesempatan 

untuk menggunkan alat-alat tersebuat dalam proses 

pembelajaran”
 97 

 

Berdasarkan  hasil  wawancara diatas dan observasi yang 

ada menunjukkan bahwa para guru sepenuhnya telah 

menggunakan  media dalam  proses pembelajaran. Maka 

penulis dengan ini menyimpulkan bahwa guru telah 

menggunakan  media dalam  proses pembelajaran hal ini 

karena memang pihak sekolah untuk media pembelajaran sudah 

cukup memadai dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

                                                             
96

Lilik Suliatyawati ,selaku guru B.Indonesia, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 

mei 2018 pukul 15.30 WIB di teras ruang kelas  
97  Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor 
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d. Mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa untuk 

aktif di dalam kelas 

Adapun hasil wawancara oleh Rika Noviani S.Pd, selaku 

guru Pkn sebagai berikut : 

Apakah  ibu mendorong dan menggalakkan keterlibatan 

siswa untuk aktif didalam kelas? 

“ya, untuk smk sendiri sudah level menengah jadi 75% 

adalah siswa aktif 25% pasif,  guru dalam hal ini hanya 

memberikan motivasi agar siswa lebih inovatif dan keatif 

dalam proses pembelajaran”.
 98

 

 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Ahmad 

Zainnudin, S.Pd selaku guru Kemuhammadiyahan yaitu 

sebagai berikut : 

Apakah  bapak mendorong dan menggalakkan keterlibatan 

siswa untuk aktif didalam kelas? 

 

“ya karna tuntutan k13 guru hanya fasilitator jadi murid itu 

yang akan mengembangakan potensinya , guru hanya 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan dan mencari 

informasi-informasi yang  mungkin lebih banyak bisa melalui 

internet yang disediakan sekolah atau smartfon siswa”
 99 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observai yang ada 

menunjukkan bahwa para guru sepenuhnya menyesuaikan 

keterlibatan siswa untuk aktif bertanya dengan tuntutan 

                                                             
98 ibu Rika Noviani, Waka Kurikulum/guru Pkn, aWaWnaWaW, pada hari sabtu tanggal 5 

mei 2018 pukul  15.30 WIB di ruang  kantor. 
99

Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  



 

 

 
 

92 

kurikulum yang ada. Hal ini pula sesuai dengan teori yang ada. 

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa para guru 

sepenuhnya menyesuaikan keterlibatan siswa untuk aktif 

dikelas.  

e. Menggunakan metode belajar secara variatif 

Adapun pernyataan dari Ibu Lilik Suliatyawati, S.Pd selaku 

guru bahasa indonesia sebagai berikut : 

Apakah ibu dalam proses pembelajaran menggunakan 

metode belajar secara variatif ? 

 

“ya variatif kita berikan sesuai kondisi kelas dan anak saat itu 

ketika di dalam kelas untuk menunjang proses pembelajaran”.
100

 

 

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nurul Muhajiroh 

S.Pd, selaku guru Akuntasi sebagai berikut : 

Apakah ibu dalam proses pembelajaran menggunakan metode 

belajar secara variatif ? 

 

“Untuk SMK ini ada beberapa mapel yang memang ada 

menggunakan metode variatif dan tergantung materi contoh produktif 

yang membuat jurnal memang harus dari gurunya jadi memang  sesuai 

dengan materinya.
101
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Lilik Suliatyawati ,selaku guru B.Indonesia, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 

mei 2018 pukul 15.30 WIB di teras ruang kelas  
101 Nurul Muhajiroh ,selaku guru akuntasi, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 mei 

2018 pukul 13.30 WIB di teras ruang kelas  
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yang ada 

menunjukkan bahwa para guru dalam juga telah memberikan metode yang 

variatif hanya saja disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari karena 

tidak semua harus variatif, dan  kondisi anak serta kelas agar anak tidak 

merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran. hal ini pula sesuai dengan 

teori yang ada, Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa guru  telah 

memberikan metode yang variatif dalam proses pembelajaran. 

 

3. Mengelola dan Menilai hasil belajar peserta didik 

Dalam hal mengelola dan menilai hasil belajar peserta didik para 

guru disini sepenuhnya memberikan penilaian sesuai dengan 

kemampuan siswa, para guru juga sering memberikan nilai tambah 

untuk para siswa yang dinilai baik hal ini untuk mendorong para siswa 

lain agar termotivasi menjadi lebih baik.  

a. Memberikan penilaian sesuai dengan tingkat kemampuan 

peserta didik? 

Adapun berdasarkan dari wawancara Bapak Zainuddin 

selaku guru Kemuhammadiyahan, yaitu sebagai berikut :  

Apakah bapak dalam melakukan penilaian sesuai 

dengan tingkat kemampuan peserta didik? 

“ya kita disini melihat kondisi dulu ketika belum maksimal 

bagimana aktif anak jadi harus disesuaikan dan jika tidak 

mencapai maka diberi remedial atau penambahan materi untuk 

menunjang ketercapain. kita juga sering memberi nilai tambah 

terhadap siswa yang aktif dan berprilaku baik di kelas. 



 

 

 
 

94 

sehingga dapat memberikan motivasi bagi siswa yang lain 

supaya terdorong untuk memenuhi nilai standar penilaian”. 

 

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh pernyataan 

Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut : 

Apakah setiap guru dalam melakukan penilaian 

memberikan bentuk penilaian sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik? 

 

“ya, guru-guu disini pasti memberikan penilaian terhadap 

siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, karena tujuan kita 

sebagai guru bagaimana caranya semua murid bisa mencapai 

nilai kompetensinya, biasanya guru memberikan berbagai 

bentuk penialain terhadap siswanya untuk bisa mencapai 

standar kompetensi”.
102

 

 

b. Memberikan tes, tugas atau pekerjaan rumah kepada siswa 

Adapun bedasarkan wawancara dengan bapak Ahmad 

Zainuddin, S.Pd, selaku guru Kemuhammadiyahan yaitu sebagai 

berikut: 

Apakah bapak selalu memberikan tes, tugas atau 

pekerjaan rumah kepada siswa? 

“ya saya beri pekerjaan tugas dirumah karena anak harus terus 

diberi pengendalian ketika dirumah”.
 103

 

 

                                                             
102

Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor  
103

Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  
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Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Sekolah 

sebagai berikut :  

Apakah setiap guru selalu memberikan tes, tugas atau 

pekerjaan rumah kepada siswa? 

“ya  semua guru memberikan tugas,  tes, untuk umpan balik 

ketika kembali kesekolah agar mereka ingat dan terus belajar akan 

materi yang telah diterima.
 104

 

Berdasarkan  hasil wawancara diatas dan observasi yang ada 

menunjukkan bahwa para guru selalu berusaha memberikan 

penilaian sesuai kemampuan siswa dimana banyak aspek yang 

dijadikan penilaian unuk mencapai kompetensi baik sikap maupun 

penambahan  materi, dan selalu memberikan pekerjaan rumah 

untuk memberikan pengendalian terhadap siswa serta umpan balik 

bagi sekolah. hal ini dapat pula dilihat dari lampiran. Maka dengan 

ini penulis menyimpulkan bahwa guru selalu berusaha memberikan 

penilaian sesuai kemampuan siswa.  

4. Mengadakan hubungan antar pribadi 

Dalam hal mengadakan hubungan antar pribadi ini para guru di 

SMK  Muhammadiyah  karena sekolah menengah maka sebagian besar 

para guru bersikap luwes terhadap anak didiknya agar adanya 

terjalinnya komunikasi belajar yang baik antara peserta didik dengan 

                                                             
104  Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor 
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para guru dikelas. Hal ini bedasarkan wawancara dengan Ibu Juwita 

sakinah, S.Pd  selaku guru B.Inggris yaitu sebagai berikut: 

Apakah ibu bersikap terbuka dan luwes terhadap peserta 

didik dalam proses pembelajaran ? 

“ya kita memang harus bersikap luwes terhadap peserta didik, kita 

mencoba menjadi teman belajar bagi siswa karena jika tidak luwes 

atau kaku maka kita sebagai guru tidak akan bisa melihat dan menilai 

siswa sudah mengerti atau paham terhadap materi yang diajarkan”.
105

 

 

Hal ini juga bedasarkan wawancara oleh Aulia Anastya Putri S.Pd, 

selaku guru Ips sebagai berikut : 

Apakah ibu bersikap terbuka dan luwes terhadap peserta 

didik dalam proses pembelajaran ? 

“ya, mungkin terbuka disini memberikan kesempatan untuk 

menanggapi karena memang diawal pelajaran kita pasti tanya siapa 

yang tahu tentang materi ini yang akan disampaikan dan siswa pun 

sudah mau ter buka dan membagi pengalaman terhadap materi yang 

akan disampaikan”.
106

 

 

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kepala 

Sekolah yaitu sebagai berikut: 

Apakah setiap guru bersikap terbuka dan luwes terhadap 

peserta didik dalam proses pembelajaran ? 

 

“Ya, karena untuk SMK sendiri para peserta didiknya sudah 

termasuk 75% anak-anaknya sangat aktif bertanya dikelas maka guru 

                                                             
  

105
Juwita Sakinah , Guru B. Inggris,aWaWnaWaW, pada hari senin tanggal  14  mei 2018 

pukul  13..30 WIB di teras ruang  kantor.    
  
106 Aulia Anastya Putri, Guru Ips,aWaWnaWaW, pada hari senin tanggal  14  mei 2018 pukul  

16..30 WIB di teras ruang  kantor.    
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pun harus bisa menyesuaikan diri bersikap luwes atau terbuka dalam 

pembelajaran anak-anak disini pun sudah bisa banyak mencari 

informasi sudah bisa berkomunikasi layaknya teman belajar dengan 

para gurunya, maka guru-guru disini pun sepenuhnya luwes tehadap 

peserta didik dalam setiap proses pembelajaran dikelas”. 
107

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi yang ada 

menunjukkan bahwa para guru selalu bersikap luwes atau terbuka terhadap 

peserta didik, hal ini karena siswanya sendiri sudah sangat aktif  bertanya 

hal ini dapat dilihat pula dalam dokumentasi, Maka dengan ini penulis 

menyimpulkan bahwa guru selalu bersikap luwes atau terbuka ini menjadi 

tuntutan para guru untuk bersikap luwes terhadap anak, agar para peserta 

didik dapat lebih luas untuk mencari informasi. 

 

5. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian 

Dalam melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian belajar para guru 

disini biasanya memberikan  soal-soal latihan atau menugaskan peserta 

didik untuk melakukan unjuk kerja praktik atau melakukan percobaan-

percobaan.  
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Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor  
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a. Memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik untuk 

dikerjakan 

Adapun bedasarkan wawancara dengan bapak Ahmad 

Zainuddin, S.Pd, selaku guru Kemuhammadiyahan yaitu 

sebagai berikut: 

Apakah bapak selalu memberikan soal-soal latihan kepada 

peserta didik untuk dikerjakan ? 

“ya kalau soal latihan tidak terlalu banyak diberikan karena 

seluruh evaluasi lebih banyak di sekolah
108

 

 

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nurul 

Muhajiroh S.Pd, selaku guru Akuntasi sebagai berikut : 

Apakah  ibu selalu memberikan soal-soal latihan 

kepada peserta didik untuk dikerjakan sebagai bentuk 

tindak lanjut? 

“ya memang biasanya saya akan berikan tugas atau soal-

soal latihan khusus untuk akuntasi sendiri pasti kita beri tindak 

lanjut berupa soal-soal latihan untuk dikerjakan tapi tidak 

sering karena saya lebih fokus memberi tugas di sekolah 

saja”.
109
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Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  
109 Nurul Muhajiroh ,selaku guru akuntasi, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 mei 

2018 pukul 13.30 WIB di teras ruang kelas 
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b. Menugaskan dan memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan unjuk kerja atau melakukan percobaan-

percobaan  
 

Adapun bedasarkan wawancara dengan bapak Ahmad 

Zainuddin, S.Pd, selaku guru Kemuhammadiyahan yaitu 

sebagai berikut: 

Apakah bapak menugaskan dan memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan unjuk kerja atau melakukan 

percobaan-percobaan ? 

 

“Untuk di Al Islam  dan Kemuhammadiahan ada istilah Is-

Mubah  ada keterkaitan  tentunya klo tidak dlihat dari praktek 

maka akan sulit, maka kami disini adanya kultum , adzan dan 

setiap jumat kita adakan sholat jumat dan yang menyampaikan 

materi kultum kita menyuruh siswanya secara bergilir setiap 

minggunya”.
110

 

 

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh pernyataan 

Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut: 

Apakah para guru menugaskan dan memfasilitasi 

peserta didik untuk melakukan unjuk kerja atau 

melakukan percobaan-percobaan ? 

 

“ Ya, memang untuk Smk Muhammadiyah sendiri pasti 

setiap mata pelajaran akan memberikan tindak lanjut berupa 

penugasan soal atau praktik, apalagi memang untuk Al-Islam 

pasti kita adakan praktik untuk para peserta didiknya ini juga 
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Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  
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menjadi ajang latihan sekaligus penialaian kita terhadap 

kemajuan anak dalam pembelajaran”.
111

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi 

menunjukkan bahwa para guru telah memberikan tindak lanjut 

dari hasil penilaian walaupun masih ada beberapa guru yang 

belum rutin memberikan tindak lanjut dari hasil belajar siswa, 

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa sepenuhnya 

para guru telah memberikan tindak lanjut dari hasil penilaian 

belajar peserta didik.  

6. Menguasai kajian akademik (mater yang diajarkan) 

Dalam Menguasai kajian akademik (mater yang diajarkan) 

walaupun tidak semua guru bekerja dengan maksimal namun mareka 

sepenuhnya berusaha untuk terus belajar profesional sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan untuk peningkatan mutu pembelajaran.  

a. Menyajikan bahan belajar sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RPP 

Adapun bedasarkan dari pernyataan Bapak Ahmad 

Zainuddin, S.Pd selaku guru Kemuhammadiyahan sebagai 

berikut: 
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Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor  
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Apakah bapak menyajikan bahan belajar sesuai dengan 

yang direncanakan dalam RPP? 

 

“Ya, kita pasti menyajikan bahan belajar sesuai dengan 

yang direncanakan karna ini juga meruapakan tolak ukur kita 

untuk mengetahui setiap kompetensi yang telah dicapai.”
112

 

 

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh Kepala 

Sekolah yaitu sebagai berikut : 

Apakah para guru menyajikan bahan belajar sesuai 

dengan yang direncanakan dalam RPP? 

 

“ya benar kita harus menyajikan bahan ajar sesuai dengan 

yang direncanakan, kalau tidak sesuai dengan yang 

direncanakan kita akan sulit dalam menilai siswa.”
113

 

 

 

b. Mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi 

untuk membuat bahan ajar 

Adapun bedasarkan pernyataan  dari wawancara  oleh Ibu 

Nurul Muhajiroh S.Pd, selaku guru Akuntasi sebagai berikut : 

Apakah ibu mengumpulkan dan mempelajari berbagai 

informasi untuk membuat bahan ajar? 

“ya, karna k13 harus melihat bahan ajar dari berbagai 

sumber, namun  kita tidak sepenuhnya membuat hanya mencari 

informasi serta wawasan untuk materi yang akan 

disampaikan”.
114
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Bapak Ahmad Zainuddin, Guru Kemuhammadiyahan, Wawancara pada hari senin 

tanggal  7  mei 2018 pukul  14..30 WIB di ruang  kantor staf TU  
113

Slamet Royanto, Kepala sekolah SMK Muhammadiyah, Wawancara, pada hari rabu 

tanggal  16 mei 2018 pukul  13..30 WIB di ruang kantor  
114 Nurul Muhajiroh ,selaku guru akuntasi, Wawancara, pada hari sabtu tanggal 12 mei 

2018 pukul 13.30 WIB di teras ruang kelas 
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Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan ibu Rika 

Noviani S.Pd, selaku guru Pkn sebagai berikut : 

Apakah ibu mengumpulkan dan mempelajari berbagai 

informasi untuk membuat bahan ajar? 

 

“ya pasti guru disini tidak terpaku dalam satu referensi saja 

jadi harus mendapatkan bahan ajar  melalui informasi dari 

internet atau buku untuk mencari keterkaitan terhadap materi 

dengan yang lain, jadi harus inovatif sebelum  melakukan 

pembelajaran”.
 115 

 

Berdasarkan  hasil wawancara diatas dan observasi  menunjukkan 

bahwa para guru sepenuhnya sudah menyampaikan  bahan ajar sesuai 

dengan RPP  namun  belum  secara maksimal dalam menguasai kajian 

akademik dalam mengumpulkan dan mempelajari  berbagai  informasi 

untuk membuat bahan ajar. Hal ini mengacu terhadap teori yang ada, 

Maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa guru sepenuhnya 

sudah menyampaikan  bahan ajar sesuai dengan RPP  namun  belum  

menguasai kajian akademik dalam mengumpulkan dan mempelajari  

berbagai  informasi untuk membuat bahan ajar. 

Semua data diatas penulis peroleh melalui hasil wawancara 

dengan beberapa narasumber yang berasal dari 5 orang tenaga 

pendidik dan 3 siswa serta kepala sekolah. peneliti mencari 

narasumber dari kalangan honorer senior maupun baru, karena 

                                                             
115 ibu Rika Noviani, Waka Kurikulum/guru Pkn, aWaWnaWaW, pada hari sabtu tanggal 5 

mei 2018 pukul  15.30 WIB di ruang  kantor. 
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banyaknya guru honorer baru yang ada di sekolah tersebut maka akan 

menjadi pembanding kinerja. peneliti menduga bahwasannya banyak 

guru baru belum memiliki pengalaman serta wawasan yang luas 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. baik dalam 

perencanaannnnya maupun dalam manajemen kelas maka itu semua 

dapat mempengaruhi kinerjanya. Untuk meyakinkan akan data diatas 

peneliti melakukan observasi secara langsung guna menilai kinerja 

guru tersebut. 

Analisis Dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Observasi Kinerja Guru Dalam RPP 

Kelas / Semester : X / Genap 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 
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No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Keterangan 

Ada Tidak ada 

1 Tujuan Pembelajaran 

a. Standar Kompetensi 

b. Indikator 

c. Ranah Tujuan (Komprehensif) 

d. Sesuai dengan kurikulum 

 

  

  

  

  

 

2 Bahan Belajar/Materi Pelajaran 

a. Bahan belajar mengacu/sesuai dengan 

tujuan 

b. Bahan belajar disusun secara 

sistematis 

c. Menggunakan bahan ajar sesuai 

dengan kurikulum 

d. Kesesuaian materi dengan alokasi 

waktu 

e. Memberi pengayaan 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 Strategi/Metode Pembelajaran 

a. Pemilihan metode disesuaikan dengan 

tujuan  

b. Pemilihan metode disesuaikan dengan 
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materi  

c. Kelengkapan langkah-langkah dalam 

setiap tahapan pembelajaran dan 

kesesuaiannnya dengan alokasi waktu 

yang disediakan. 

d. Penetapan metode bedasarkan 

kemampuan atau karakteristik siswa 

e. Memberi pengayaan 

 

  

 

 

 

  

 

  

4 Media Pembelajaran 

a. Media disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran 

b. Media disesuaikan dengan materi 

pembelajaran 

c. Kesesuaian media pembelajaran 

dengan karakteristik peserta didik 

 

  

 

  

 

  

 

5 Penilaian hasil belajar 

a. Kesesuaian teknik penilaian dengan 

tujuan pembelajaran  

b. Kejelasan prosedur penilaian 

c. Mencamtumkan jenis dan bentuk 

penilaian 
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d. disesuaikan dengan alokasi waktu 

yang tersedia 

e. Kelengkapan instrumen 

  

 

  

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU  

Nama Guru  : Ahmad Zainnudin, S.Pd 

Mata Pelajaran : Kemuhammadiyahan 

Kelas/Semester : X (10) 

No Komponen yang dinilai Keterangan  

Ada Tidak ada 

1 Persiapan Mengajar   

 a. Tersedianya Analisis minggu 

efektif, prota, prosem 

b. Tersedianya Silabus  

c. Tersedia RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) 

d. Tersedianya Alat atau media 

belajar yang relevan 

e. Tersedianya daftar nilai siswa dan 

diisi sesuai dengan aspek 

f. Tersedianya daftar hadir siswa dan 

diisi bukti kehadirannya 
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2 Pelaksanaan Pembelajaran   

 a. Menyampaikan materi sesuai dengan 

kurikulum 

b. Menyampaikan materi pelajaran secara 

tersusun dan sistematik 

c. Menggunakan metode belajar secara 

variatif 

d. Menggunakan alat dan media dalam 

proses pembelajaran 

e. Mendorong dan menggalakkan 

keterlibatan siswa untuk aktif didalam 

kelas  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

3 Mengadakan hubungan antarpribadi 

a. Bersikap terbuka dan luwes terhadap 

peserta didik 

b. Membantu mengembangkan sikap positif 

peserta didik 

 

  

 

  

 

 

 

 

4 Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan 

dalam RPP 
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b. Mengumpulkan dan mempelajari 

berbagai informasi untuk membuat 

bahan ajar 

c. Menyampaikan materi dengan jelas 

d. Kejelasan dalam memberikan contoh 

e. Memiliki wawasan yang luas dalam 

menyampaikan bahan ajar   

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

5 Kegiatan Belajar Mengajar (Proses 

Pembelajaran) 

a. Kesesuaian metode dengan bahan 

belajar yang disampaikan  

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai 

dengan tujuan/indikator yang telah 

ditetapkan 

c. Memiliki keterampilan dalam 

menanggapi dan merespons 

pertanyaan siswa 

d. ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 Penilaian hasil belajar 

a. penilaian relevan dengan tujuan yang 
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telah ditentukan  

b. menggunakan bentuk dan jenis ragam 

penilaian 

c. penilaian yang diberikan sesuai 

dengan RPP 

 

 

 

  

 

 

 

  

7 Tindak Lanjut Penilaian hasil belajar 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik 

secara individu maupun kelompok 

b. Memberikan bahan bacaan tambahan 

c. Menugaskan dan memfasilitasi peserta 

didik untuk melakukan unjuk kerja 

praktik/percobaan 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU  

 

Nama Guru  : Rika Noviani, S.Pd 

Mata Pelajaran : PKN 

Kelas/Semester : X (10) 

No Komponen yang dinilai Keterangan  

Ada Tidak ada 

1 Persiapan Mengajar   

 g. Tersedianya Analisis minggu 

efektif, prota, prosem 

h. Tersedianya Silabus  

i. Tersedia RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) 

j. Tersedianya Alat atau media 

belajar yang relevan 

k. Tersedianya daftar nilai siswa dan 

diisi sesuai dengan aspek 

l. Tersedianya daftar hadir siswa dan 

diisi bukti kehadirannya 

  

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 Pelaksanaan Pembelajaran   
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 f. Menyampaikan materi sesuai dengan 

kurikulum 

g. Menyampaikan materi pelajaran secara 

tersusun dan sistematik 

h. Menggunakan metode belajar secara 

variatif 

i. Menggunakan alat dan media dalam 

proses pembelajaran 

j. Mendorong dan menggalakkan 

keterlibatan siswa untuk aktif didalam 

kelas  

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 Mengadakan hubungan antarpribadi 

a. Bersikap terbuka dan luwes terhadap 

peserta didik 

b. Membantu mengembangkan sikap 

positif peserta didik 

 

  

 

  

 

 

 

 

4 Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 

a. Bahan belajar disajikan sesuai dengan 

langkah-langkah yang direncanakan 

dalam RPP 

b. Mengumpulkan dan mempelajari 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

112 

berbagai informasi untuk membuat 

bahan ajar 

c. Menyampaikan materi dengan jelas 

d. Kejelasan dalam memberikan contoh 

e. Memiliki wawasan yang luas dalam 

menyampaikan bahan ajar   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

5 Kegiatan Belajar Mengajar (Proses 

Pembelajaran) 

a. Kesesuaian metode dengan bahan 

belajar yang disampaikan  

b. Penyajian bahan pelajaran sesuai 

dengan tujuan/indikator yang telah 

ditetapkan 

c. Memiliki keterampilan dalam 

menanggapi dan merespons 

pertanyaan siswa 

d. ketepatan dalam penggunaan alokasi 

waktu yang disediakan 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 Penilaian hasil belajar 

a. penilaian relevan dengan tujuan yang 

telah ditentukan  
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b. menggunakan bentuk dan jenis ragam 

penilaian 

c. penilaian yang diberikan sesuai 

dengan RPP 

 

 

  

 

 

  

7 Tindak Lanjut Penilaian hasil belajar 

a. Memberikan tugas kepada siswa baik 

secara individu maupun kelompok 

b. Memberikan bahan bacaan tambahan 

c. Menugaskan dan memfasilitasi 

peserta didik untuk melakukan unjuk 

kerja praktik/percobaan 
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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung, baik melalui wawancara 

observasi, dan dokumentasi. Maka penulis simpulkan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru meliputi : 

1. Memotivasi semangat kerja 

2. Pembinaan disiplin 

3. Pemberian penghargaan  

4. Memberi konsultasi 

5. Melakukan kunjungan kelas 

6. Menunjukkan sikap dan prilaku teladan 

7. Mengembangkan profesi guru  

8. Membangun kelompok kerja aktif dan kreatif 

Berdasarkan dari 8 indikator kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru yang telah penulis tanyakan kepada kepala 

sekolah, guru dan staf TU kepala sekolah telah melaksanakan 6 

indikator dengan baik sesuai ketentuan yang ada.  

  Sedangkan untuk kinerja guru dari 6 indikator yang ada pula telah 

terlaksana 4 indikator yang sesuai ketentuan yang ada. Selain 
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kesimpulan di atas berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis 

simpulkan pula bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangatlah 

berkaitan dalam meningkatkan kinerja guru  karena semakin baik 

kepemimpinan seorang kepala sekolah maka akan mempengaruhi 

kinerja para guru agar tercipta peningkatan mutu pengajaran disekolah.   

B. Saran 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan  tentang  kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja para guru, Adapun 

beberapa saran yang penulis coba berikan dan sekiranya dapat 

bermanfaat diantaranya yaitu : 

1. Bagi Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 02 Bandar 

Lampung 

a. Untuk selalu mengusahakan penghargaan yang lebih khusus 

untuk para guru yang berprestasi agar guru termotivasi. 

b. Untuk terus mengembangkan dan membangun kelompok kerja 

guru yang aktif dan kreatif agar semakin berkembang kinerja 

para guru yang lebih profesional. 

2. Tenaga pendidik 

a. Selalu berusaha menjadi guru yang profesional dengan 

menguasai kajian akademik agar meningkatnya kinerja.  

b. Selalu mengembangkan diri dengan banyak berprestasi 
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C. Penutup 

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillahirobbil’alamin kepada 

Allah SWT, atas limpahan karunia, rahmat, dan hidayahnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak menemui hambatan yang 

berarti meskipun dan dengan upaya maksimal dan upaya yang keras 

namun pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis 

menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi, pengalaman serta 

wawasan keilmuan yang ada.  

Sehingga kemungkinan skripsi ini ada kesalahan dan kekeliruan 

yang sengaja mau pun 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 ikhlas penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khusunya 

bagi pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT mengampuni segala 

kesalahan dan kehilafan penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Amiin 

Ya Robbal Alamin. 
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1. Kisi- Kisi Indikator Penelitian 

a. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 

Variabel Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan Kepala Sekolah  

 

 

1. Memotivasi  semangat kerja 

 

2. Pembinaan disiplin 

 

3. Memberikan penghargaan 

 

4. Memberi konsultasi 

 

5. Melakukan kunjungan kelas 

 

6. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan 

 

7. Membangun kelompok kerja aktif dan kreatif 

 

8. Mengembangkan profesi guru 
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a. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kinerja Guru 

 

Indikator Kinerja guru Deskriptor 

1. Menyusun rencana 

pembelajaran 

a. Mampu membuat RPP dengan 

baik dan benar 

2. Melaksanakan pembelajaran a. Guru menyampaikan materi 

pelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan 

disekolah 

b. Mampu Menyampaikan materi 

pelajaran secara tersusun dan 

sistematik 

c. Mampu Menggunakan metode 

belajar secara variatif 

d. Mampu Menggunakan alat dan 

media pembelajaran dalam 

proses pembelajaran 

3. Mengadakan hubungan 

antarpribadi 

 

a. Bersikap terbuka dan luwes 

terhadap peserta didik  

b. Mampu membantu 
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mengembangkan sikap positif 

peserta didik 

4. Melaksanakan penilaian hasil 

belajar peserta didik 

a. Mampu memberikan bentuk 

penilaian sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik 

b. Mampu memberikan tes, tugas 

atau pekerjaan rumah kepada 

siswa 

5. Melaksanakan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik 

a. Mampu memberikan soal-soal 

latihan kepada peserta didik 

untuk dikerjakan  

b. Mampu memberikan bahan 

bacaan tambahan untuk 

didiskusikan 

c. Mampu menugaskan dan 

memfasilitasi peserta didik 

untuk melakukan unjuk kerja 

praktik atau melakukan 

percobaan-percobaan  

6. Menguasai bahan kajian 

akademik (mata pelajaran yang 

 

a. Menyajikan bahan belajar sesuai 
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diajarkan) dengan direncanakan dalam 

RPP 

b. Mengumpulkan dan 

mempelajari berbagai informasi 

untuk membuat bahan ajar 

c. Memberikan Kejelasan dalam 

memberikan contoh 

d. Memiliki wawasan yang luas 

dalam menyampaikan bahan 

ajar 
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KISI-KISI INTRUMEN TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  

Variabel  

Penelitian 

Indikator No. Item Instrumen Alat pengumpul 

data 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

1. Memotivasi semangat 

kerja 

 

2. Pembinaan disiplin 

 

3. Memberi konsultasi,  

 

4. Memberi penghargaan 

 

5. Menunjukkan sikap dan 

perilaku teladan 

 

6. Melakukan kunjungan 

kelas 

7. Mengembangkan 

profesi guru. 

 

8. Membangun kelompok 

kerja aktif  

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

Wawancara 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi, 

Wawancara 

Wawancara dan 

Dokumentasi, 

Observasi 

Wawancara  

Dan Dokumentasi 

Wawancara  

Dan Dokumentasi 

 

Wawancara  

Dan Dokumentasi 

Kinerja Guru  1. Menyusun rencana 

pembelajaran 

1 

 

Wawancara dan 

dokumentasi 
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2. Melaksanakan 

pembelajaran 

 

3. Mengadakan 

hubungan 

antarpribadi 

 

4. Melaksanakan 

penilaian hasil 

belajar peserta 

didik 

 

5. Melaksanakan 

tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi 

belajar peserta 

didik 

 

6. Menguasai bahan 

kajian akademik 

(mata pelajaran 

yang diajarkan) 

 

 

2, 3, 4, 5 

 

 

6, 7 

 

 

8, 9 

 

 

10, 11, 12 

 

 

 

 

13, 14 

 

 

 

Wawancara dan 

Observasi  

 

Wawancara dan 

Observasi 

 

 

Wawancara dan 

Observasi dan 

Dokumentasi 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 

 

 

 

 

Wawancara dan 

Dokumentasi 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

 

No 
Pertanyaan tentang kepemimpinan 

kepala sekolah 

1 
Apakah bapak sebagai kepala sekolah selalu memotivasi semangat kerja para 

guru? 

2 

Apakah  bapak sebagai kepala sekolah melakukan pembinaan disiplin dengan 

memberikan teguran bagi guru yang kurang disiplin dalam proses 

pembelajaran?    

3 

Apakah sebagai kepala sekolah bapak selalu mau mendengarkan setiap 

masalah yang dihadapi guru serta memberikan solusi ketika guru sulit dalam 

membuat RPP ? 

4 
Apakah bapak sebagai kepala sekolah sering memberikan bentuk penghargaan 

kepada guru yang berprestasi atau disiplin dalam membuat RPP? 

5 
Apakah bapak sebagai kepala sekolah selalu menunjukkan sikap dan perilaku  

teladan ? 

6 
Apakah bapak sebagai kepala sekolah sering melakukan kunjungan kelas 

dalam proses pembelajaran? 

7 
Apakah bapak dalam membantu mengembangkan profesi para guru selalu 

mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai kegiatan penataran? 

8 
Apakah bapak sebagai kepala sekolah telah memberikan kesempatan kepada 

guru untuk mengarang bahan pelajaran sebagai buku tambahan? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK TENAGA PENDIDIK/GURU 

 

No Pertanyaan tentang kinerja guru 

1 Apakah ibu/ bapak sudah dapat membuat RPP dengan baik dan benar ? 

2 
Apakah ibu/bapak menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum 

yang ditetapkan disekolah?  

3 
Apakah ibu/bapak dalam proses pembelajaran menggunakan metode belajar 

secara variatif ? 

4 
Apakah ibu/bapak menggunakan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran ? 

5 
Apakah  ibu/bapak mendorong dan menggalakkan keterlibatan siswa untuk 

bertanya di dalam kelas? 

6 Apakah ibu/bapak bersikap terbuka dan luwes terhadap peserta didik ? 

7 
Apakah ibu/bapak selalu membantu mengembangkan sikap positif peserta 

didik ? 

8 
Apakah ibu/bapak dalam melakukan penilaian memberikan bentuk penilaian 

sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik ? 

9 
Apakah bapak/ibu selalu memberikan tes, tugas atau pekerjaan rumah 

kepada siswa? 

10 
Apakah  ibu/bapak selalu memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik 

untuk dikerjakan sebagai bentuk tindak lanjut? 

11 
Apakah  ibu/bapak memberikan bahan bacaan tambahan untuk didiskusikan 

? 

12 
Apakah ibu/bapak menugaskan dan memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan unjuk kerja atau melakukan percobaan-percobaan ? 

13 Apakah ibu/bapak selalu mengumpulkan dan mempelajari berbagai 
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informasi untuk membuat bahan ajar? 

14 

Apakah ibu/bapak menyajikan bahan belajar sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RPP? 
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WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH 

No 
Pertanyaan tentang kepemimpinan 

kepala sekolah 

Jawaban 

1 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah 

selalu memberikan motivasi 

semangat kerja kepada para guru ? 

“ya saya usahakan selalu untuk 

memotivasi semangat kerja para guru 

dalam bekerja dengan memberikan 

pujian untuk setiap keberhasilan 

kerja guru, membuat syukuran 

dengan makan bersama, memberikan 

saran yang membangun serta 

memberikan suasana kerja yang 

menyenangkan”. 

2 

 

Apakah  bapak sebagai kepala 

sekolah dalam pembinaan disiplin 

selalu memberikan teguran bagi guru 

yang kurang disiplin ketika 

melaksanakan proses pembelajaran ?    

 

“iya tentu biasanya kita berikan 

teguran secara kekeluargaan dulu 

namun jika masih seperti itu kita beri 

peringatan secara tertulis dimana ada 

peringatan 1, peringatan 2, dan jika 

masih seperti itu juga kita serahkan 

kepada pihak yayasan untuk dibina”. 

 

3 

 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah 

sudah memberikan penghargaan atas 

prestasi guru atau ketika guru disiplin 

membuat RPP? 

 

“Dalam memberikan penghargaan 

memang kita masing kurang, karena 

anggaran yang terbatas, kita biasanya 

hanya mengadakan makan bersama 

saja”. 
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4 

Apakah sebagai kepala sekolah bapak 

selalu mau mendengarkan setiap 

masalah yang dihadapi guru serta 

memberikan solusi ketika guru sulit 

dalam membuat RPP ? 

“ya saya sebagai kepala sekolah 

harus tahu apa saja permasalahan 

guru-guru disini misalnya mengenai 

jam yang bertumburan dan 

pembuatan RPP, maka saya harus 

mendengarkan permasalannya saya 

beri masukan atau solusi untuk 

membantu setiap masalah yang 

dihadapinya untuk mencari jalan 

keluarnya”. 

5 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah 

telah menunjukkan sikap dan perilaku 

teladan untuk dicontoh guru ? 

 

 

“ ya saya selaku kepala sekolah saya 

berusaha untuk memberikan contoh 

yang terbaik bagi guru maupun 

warga sekolah dengan datang tepat 

waktu, berpakaian rapih sesuai 

aturan, berbicara dengan sopan dan 

ramah, memiliki sikap terbuka 

dengan staf maupun guru,  

memantau setiap kegiatan sekolah 

bahkan ikut mengawasi dan 

membina peserta didik yang 

terlambat”. 

6 

 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah 

sering melakukan kunjungan kelas 

dalam proses pembelajaran? 

“ ya saya selaku kepala sekolah 

dalam melakukan kunjungan kelas 

ya saya  melakukannya untuk 

melihat sejauh mana kefektifan 

dikelas walaupun saya mungkin 
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 belum sepenuhnya rutin dalam 

melakukan kunjungan kelas ini”. 

 

7 

 

 

Apakah bapak dalam membantu 

mengembangkan profesi selalu 

mengikutsertakan guru-guru dalam 

berbagai kegiatan penataran? 

“ya selalu saya ikutkan, penataran 

kita biasanya mendapatkan undangan 

untuk workshop, penataran- 

penataran atau seminar agar ilmu dan 

pengalaman bertambah serta sharing 

dengan kawan kawan lain maka 

guru-guru disini akan tahu apa saja 

kekurangannya dan terus 

memperbaikinya”. 

8 

Apakah bapak sebagai kepala sekolah 

dalam membangun kerja aktif dan 

kreatif  telah memberikan kesempatan 

kepada guru untuk mengarang bahan 

pelajaran sebagai buku tambahan 

untuk menilai penguasaan akademik? 

 

 

 

Apakah bapak telah membentuk 

MGMP untuk semua guru mata 

pelajaran secara rutin ? 

“Ya saya berikan namun untuk 

mengarang bahan pelajaran 

pelaksanaannya belum maksimal, 

karena memang guru-guru disini 

kurang dalam hal mengarang, paling 

yang ada hanya modul  untuk hal 

mengarang  yang lebih tinggi masih 

kurang” 

 

“belum untuk secara rutin, ya 

memang harus ada tapi memang kita 

belum sepenuhnya rutin namun guru 

guru disini biasanya akan belajar 

kelompok sendiri paling hanya 

pembuatan soal dan lain 

sebagainya.” 
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 WAWANCARA DENGAN TENAGA PENDIDIK/GURU 

 

No Pertanyaan tentang kinerja guru Jawaban 

1 

Apakah ibu/ bapak sudah dapat 

membuat RPP dengan baik dan benar ? 

Menurut Rika Noviani S.Pd 

“Iya untuk Muhaammadiyah dalam 

membuat RPP memang sudah ada 

jurnisnya jadi langkah-langkah apa 

saja harus ada didalam rpp 

memang harus tercantum dalam 

RPP dan untuk Muhammadiyah 

menggunakan perangkat 

pembelajaran atau kurikulumnya 

ktsp untuk 11, 12 dan kurikulum 

2013 untuk klas 10” 

2 

Apakah ibu/bapak menyampaikan 

materi pelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang ditetapkan disekolah?  

Menurut Bapak Ahmad Zainnudin, 

S.Pd 

“ya wajib karena rencana awal 

adalah dari kurikulum yang 

disiapkan sekolah maka harus 

sesuai kurikulum itu jadi tolak ukur 

kalau rencana kita terlaksana maka 

semua guru wajib melaksanakan 

sesuai  kurikulum” 
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3 

Apakah ibu/bapak dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode 

belajar secara variatif ? 

Menurut Ibu Nurul Muhajiroh S.Pd 

“Untuk SMK ini ada beberapa 

mapel yang memang ada 

menggunakan metode variatif dan 

tergantung materi contoh produktif 

yang membuat jurnal memang 

harus dari gurunya jadi memang  

sesuai dengan materinya” 

4 

Apakah ibu/bapak menggunakan 

media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran ? 

Menurut Kepala Sekolah 

“ya sepenuhnya menggunakan, 

untuk media kita memliki leb, 

sudah ada lcd, sound jadi mereka 

mempunyai kesempatan untuk 

menggunkan alat-alat tersebuat 

dalam proses pembelajaran” 

5 

Apakah  ibu/bapak mendorong dan 

menggalakkan keterlibatan siswa 

untuk bertanya di dalam kelas? 

Menurut Rika Noviani S.Pd, 

“ya, untuk smk sendiri sudah level 

menengah jadi 75% adalah siswa 

aktif 25% pasif,  guru dalam hal ini 

hanya memberikan motivasi agar 

siswa lebih inovatif dan keatif 

dalam proses pembelajaran” 

6 
Apakah ibu/bapak bersikap terbuka 

dan luwes terhadap peserta didik ? 

Menurut Aulia Anastya Putri S.Pd 

“ya, mungkin terbuka disini 

memberikan kesempatan untuk 

menanggapi karena memang 

diawal pelajaran kita pasti tanya 

siapa yang tahu tentang materi ini 
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yang akan disampaikan dan siswa 

pun sudah mau ter buka dan 

membagi pengalaman terhadap 

materi yang akan disampaikan” 

7 

Apakah ibu/bapak selalu membantu 

mengembangkan sikap positif peserta 

didik ? 

Menurut Rika Noviani S.Pd 

“ya jelas karna smk ini adalah 

membangun  keterampilan siswa 

contoh dengan ekstrakulikuler ya 

bagi siswa yang ikut disana akan 

ada kompensasi nilai dan ada nilai 

lebih ketika berprestasi 

dibidangnya karna di 

muhammaadiyah siswa harus 

didorong ketika diluar sekolah 

karna siswa ini butuh sosialisasi 

yang  lebih jauh ,baik bentuk 

pemblejaran secara langsung 

melalui ekstrakulikuler kemudian 

pengembangan minat dan bakat  

maka ini menjadi salah satu 

pengembangan sikap positif anak” 

 

8 

Apakah ibu/bapak dalam melakukan 

penilaian memberikan bentuk 

penilaian sesuai dengan tingkat 

kemampuan peserta didik ? 

Menurut Bapak Ahmad Zainuddin, 

S.Pd 

“ya kita disini melihat kondisi dulu 

ketika belum maksimal bagimana 

aktif anak jadi harus disesuaikan 

dan jika tidak mencapai maka 
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diberi remedial atau penambahan 

materi untuk menunjang 

ketercapain. kita juga sering 

memberi nilai tambah terhadap 

siswa yang aktif dan berprilaku 

baik di kelas. sehingga dapat 

memberikan motivasi bagi siswa 

yang lain supaya terdorong untuk 

memenuhi nilai standar penilaian” 

9 

Apakah bapak/ibu selalu memberikan 

tes, tugas atau pekerjaan rumah kepada 

siswa? 

Menurut Bapak Ahmad Zainuddin, 

S.Pd 

“ya saya beri pekerjaan tugas 

dirumah karena anak harus terus 

diberi pengendalian ketika 

dirumah” 

10 

Apakah  ibu/bapak selalu memberikan 

soal-soal latihan kepada peserta didik 

untuk dikerjakan sebagai bentuk tindak 

lanjut? 

Menuut Ibu Nurul Muhajiroh S.Pd, 

“ya kalau soal latihan tidak terlalu 

banyak diberikan karena seluruh 

evaluasi lebih banyak di sekolah” 

11 
Apakah  ibu/bapak memberikan bahan 

bacaan tambahan untuk didiskusikan ? 

Menurut Ibu Lilik Suliatyawati, 

S.Pd 

“ya karna bahasa indonesia sendiri 

harus banyak membaca untuk 

mempertinggi daya berfikir anak” 

12 

Apakah ibu/bapak menugaskan dan 

memfasilitasi peserta didik untuk 

melakukan unjuk kerja atau melakukan 

percobaan-percobaan ? 

Menurut bapak Ahmad Zainuddin, 

S.Pd, 

“Untuk di Al Islam  dan 

Kemuhammadiahan ada istilah Is-
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Mubah  ada keterkaitan  tentunya 

klo tidak dlihat dari praktek maka 

akan sulit, maka kami disini 

adanya kultum , adzan dan setiap 

jumat kita adakan sholat jumat dan 

yang menyampaikan materi kultum 

kita menyuruh siswanya secara 

bergilir setiap minggunya” 

13 

Apakah ibu/bapak selalu 

mengumpulkan dan mempelajari 

berbagai informasi untuk membuat 

bahan ajar? 

Menurut ibu Rika Noviani S.Pd, 

“ya pasti guru disini tidak terpaku 

dalam satu referensi saja jadi harus 

mendapatkan bahan ajar  melalui 

informasi dari internet atau buku 

untuk mencari keterkaitan terhadap 

materi dengan yang lain, jadi harus 

inovatif sebelum  melakukan 

pembelajaran” 

14 

Apakah para guru menyajikan bahan 

belajar sesuai dengan yang 

direncanakan dalam RPP? 

Menurut Kepala Sekolah 

“ya benar kita harus menyajikan 

bahan ajar sesuai dengan yang 

direncanakan, kalau tidak sesuai 

dengan yang direncanakan kita 

akan sulit dalam menilai siswa” 
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FOTO-FOTO DOKUMENTASI 

1. Gambar kondisi sekolah 

 

2. Gambar keadaan sekolah
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3. Kegatan pembelajaran didalam kelas 
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4. Kegiatan dikelas 

 

 
a. Tadarus Quran rutin 

 

 



 

 

 
 

138 

5. Kegiatan Wawancara dengan kepala sekolah 

 
6. Wawancara dengan guru
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7. Buku Rapat 

 
8. buku piket guru 

 
9. Buku supervisi kepala sekolah 
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10. Buku Administrasi siswa 

 
11. Buku penilaian siswa 
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12. Piala prestasi siswa Smk Muhammadiyah 

 
 

s  

 

 

 

 



 

 

 
 

143 

 

Data Prestasi peserta didik SMK Muhammadiyah 02 Bandar Lampung 

 

 

Nama Prestasi 

 

Juara III Puisi Tingkat SMA Kemah Lintas Fortasi (KLF) Pelajar 

Muhammadiyah Se-Lampung IPM Kota Metro 2010 

 

 

Juara 1 Solo Song Kategori Pop Putri Does Natalis ke-50 Universitas 

Lampung 

 

 

Juara 1 PBB Tingkat Penghela Cabang Natar 

 

 

Juara Harapan 1 Lomba Busana Muslim Putri pada Perkemahan songsong 

Ramadhan IAIN Raden Intan Lampung 

 

 

Juara Harapan III Solo Song Purti Porseni SMK Se-Kota Bandar Lampung  

 

 

Juara 1 Pencak Silat Purti Kelas A Kejurda Kabupaten Cup Waykanan 

  

 

Juara II Pencak Silat Kejuaraan Nasional 

 

 

Juara III Pencak Silat Kejuaraan Nasional 

 

 

Juara II Bulu Tangkis Tingkat SMA Kemah Lintas Fortasi (KLF) Pelajar 

Muhammadiyah Se-Lampung IPM Kota Metro 2010 

 

 

Juara 1 PBB Tingkat Penghela Kemah Herba ke XVI Gerakan Kepaduan 

 

Juara 1 Masak Non Brras Tingkat Penghela  Kemah Herba ke XVI Gerakan 

Kepaduan 
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