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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat MTsN 2 Bandar Lampung   

MTs Negeri 2 Bandar Lampung berdiri pada tahun berdasarkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 1975 yaitu Mendagri, Menag dan 

Mendikbud tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, maka pada tahun 

1978 berdirilah MTs Negeri 2 Bandar Lampung sebagai salah satu lembaga 

pendidikan dasar setingkat SMP yang berciri khas agama Islam. 

Pada awal berdirinya, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, gedungnya masih 

menumpang di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Pahoman Bandar 

Lampung. Dan pada tahun 1985/1986 resmi pindah dan menempati gedung sendiri di 

atas tanah seluas 20.000 M
2
 (2 Hektar) yang berada di Kelurahan Korpri Raya 

Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Pulau 

Pisang No. 20 Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung. 

Sejak berdirinya hingga sekarang, MTs Negeri 2 Bandar Lampung telah 

dipimpin oleh kepala madrasah selama beberapa kali pergantian. Secara berturut-turut 

berikut nama-nama kepala madrasah dan masa tugasnya: 

1) Khusairi M, BA (1978 – 1984)  

2) Sumardi Alwi, BA (1984 – 1989) 

3) Madin, BA (1989 – 1995)  
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4) Drs. M. Nadjmi (1995 – 2001) 

5) Drs. Sartio (2001 – 2003) 

6) Drs.H. Jamsari (2003 – 2005) 

7) Drs. H. Ridwan Hawari (2005 – 2015) 

8) H. Nurhadi, S.Ag., M.Pd.I (2015 s/d sekarang)  

Dari waktu ke waktu, MTsN 2 Bandar Lampung terus melakukan 

peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan proses pembelajaran, 

sehingga Alhamdulillah pada tahun 1998 MTsN 2 Bandar Lampung mendapat 

predikat Nasional sebagai MTs model dari menteri agama, dan pada tahun 2004 

ditetapkan sebagai pilot project dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah  

Pendidikan adalah merupakan usaha utama dan mulia untuk trasformasi ilmu 

pengetahuan bagi generasi muda penerus cita-cita bangsa. Agar usaha transformasi 

tersebut berjalan dengan baik perlu disiapkan tenaga pendidik yang berkualitas sesuai 

dengan falsafah bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Untuk mencapai 

hal tersebut Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung bergerak dalam 

pengelolaan pendidikan dan dakwah yang memiliki Visi, Misi, dan Tujuan yang sama 

dengan cita-cita tersebut di atas. 

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang dicanangkan MTs Negeri 2 

Bandar Lampung adalah: 

Visi  : Menuju lembaga pendidikan yang berkualitas dan Islami  
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Misi  :   

1) Berkompetensi untuk meraih prestasi 

2) Berpacu menambah ilmu 

3) Bersama membangun citra 

Tujuan  :  Menyiapkan lulusan yang cerdas dan sholeh serta memiliki  

     Optimisme menatap masa depan 

Strategi :  

1) Membangun profesionalisme dengan pendidikan dan pelatihan 

2) Memberdayakan setiap potensi dengan spirit ibadah 

3) Menerapkan pola managemen yang transparan dan akuntabel 

dengan sentuhan budaya dan agama 

4) Melejitkan setiap potensi dengan kreativitas dan inovasi 

5) Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan nikmat dengan ruh 

Ukhuwwah 

 

3. Struktur Organisasi Madrasah   

Struktur organisasi merupakan bentuk sistem yang terdiri dari komponen 

yang tidak dapat terpisahkan. Tujuan pendidikan dapat diwujudkan dengan baik, jika 

pelaksanaan terhadap proses penyelenggaraannya dijalankan dengan suatu pola kerja 

yang baik dan terstruktur. 

Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2015-2019 antara lain, yaitu: 
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1) Kepala Madrasah    : H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I 

2) Wakil Kepala Madrasah   

a. Waka Kurikulum  : H. Lukman Hakim, MM 

b. Waka Kesiswaan  : Drs. Heru Pranoto 

c. Waka Humas    : Dra. Nurtjahyani TP, M.Pd.I 

d. Waka Sarana   : Dra. Rumiyati  

3) Ketua program kelas unggul : Tina Marlinda, S.Ag, M.Pd.I 

4) Kepala Tata Usaha  : Drs. H. Abdul Ghofar 

5) Ketua Komite Madrasah  : Drs. H. Chaidir Nasution, MH 

Masing-masing pengurus bekerja sesuai dengan kewenangan atau tugas yang 

dimiliki. Adapun pembagian tugas dari masing-masing personil di atas adalah sebagai 

berikut :
 1

 

1. Kepala Madrasah/Madrasah 

a. Memimpin pelaksanaan tugas di madrasah 

b. Merumuskan sasaran, program dan rencana kerja 

c. Membagi tugas, menggerakan, mengarahkan atau membimbing dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di madrasah. 

d. Membimbing pelaksanaan kegiatan di madrasah. 

e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan (guru dan karyawan). 

f. Merumuskan visi, misi dan kebijakan madrasah. 

                                                           
1
 Arsip Dokumen Tupoksi MTs N 2 Bandar Lampung, Dokumentasi, dikutip tanggal 30 

November 2015 
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g. Menelaah dan memecahkan masalah di lingkungan madrasah. 

h. Menilai dan mengoreksi laporan proses dan hasil kerja bawahan. 

i. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan jabatan sebagai kepala 

madrasah. 

2. Wakil Kepala Madrasah 

a. Waka Kurikulum   

a) Menyusun program kerja 

b) Menyusun RAPBM 

c) Menyusun program semester 

d) Menyusun tugas guru, wali kelas, dan jadwal kegiatan belajar mengajar. 

e) Menyelenggarakan ulangan umum semester 1 dan 2. 

f) Menyelenggarakan pendalaman materi. 

g) Menyelenggarakan ujian nasional dan penyelesaian administrasi. 

h) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler. 

i) Menyelenggarakan rapat wali kelas. 

j) Menyelenggarakan sidang kenaikan kelas dan pembagian rapor. 

k) Menyelenggarakan kegiatan pesantren ramadhan. 

b. Waka Sarana  

a) Menyusun progaram kerja 

b) Menyusun RAPBM 

c) Mengelola sumbangan komite madrasah 

d) Mengelola perpustakaan  
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e) Mengelola tabungan siswa 

f) Mengelola sarana dan prasarana 

g) Mengelola koperasi guru/karyawan 

h) Mengupayakan pemanfaatan laboratorium (IPA, komputer, internet) secara 

optimal 

c. Waka Humas 

a) Meningkatkan kinerja wakamad 

b) Mendengar, menampung, merespon aspirasi guru, karyawan, siswa dan wali 

siswa.  

c) Mengurusi pertemuan-pertemuan seperti: (pertemuan), (Waka, waka, KTU, 

Kamad), (waka, wali kelas), komite, madrasah (madrasah, komite dengan 

orang tua dengan wali murid), (rapat dinas). 

d) Mengurus pelaksanaan kurban. 

e)  Mengurus pelaksanaan zakat fitrah 

f)  Mengurus pelaksanaan PHBI  PHBM. 

g) Mengurus pelaksanaan studi wisata 

h) Mengurus pelaksanaan bakti masyarakat 

i) Mengurus pelaksanaan Lomba pidato, tahfidz al-Qur’an, MTQ, LCT, dan 

MIPA. 

j) Mengurus kegiatan kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. 

k) Mengurus kegiatan lomba keluarga dan karya ilmiah berprestasi.  

 



97 
 

d. Waka Kesiswaan 

a) Mengurus penerimaan siswa baru. 

b) Mengurus pendataan dan pembagian kelas VII, VIII, dan IX. 

c) Menyelenggarakan masa orientasi siswa (MOS). 

d) Mengurus penyelesaian nomor induk siswa (NIS). 

e) Menyelenggarakan tes penyaringan kesehatan siswa baru. 

f) Mengurus Pembinanaan pengurus OSIS. 

g) Mengurus pengelolaan Mading siswa. 

h) Mengurus pengelolaan UKS. 

i) Menyelenggarakan kegiatan pramuka. 

j) Menyelenggarakan upacara bendera. 

k) Mengurus pembinaan olahraga dan seni 

l) Mengadakan kegiatan penanggulangan terhadap minuman keras, obat-obatan 

terlarang dan sejenisnya. 

m) Meningkatkan kedisiplinan siswa. 

n) Meningkatkan tata tertib siswa. 

o) Mengadakan kartu pelajar. 

p) Mengadakan kartu pramuka. 
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4. Keadaan Guru dan Siswa 

a. Guru 

Dalam proses pembelajaran, guru merupakan salah satu elemen pendidikan 

yang penting dan menentukan dalam mencapai perubahan prilaku siswa. Dengan 

demikian, guru hendaknya dapat berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai pendidik. 

Guru bertanggungjawab kepada madrasah dan mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien sesuai 

dengan jadwal yang ada. 

Pada tahun pelajaran 2015/2016 MTs Negeri 2 Bandar Lampung memiliki 89 

orang guru. Dengan perincian 25 orang guru laki-laki dan 64 orang guru perempuan. 

Yang berstatus PNS sebanyak 72 orang guru dan masih berstatus Honorer atau GTT 

sebanyak 17 orang.  

Berdasarkan dokumen data guru diketahui bahwa guru yang tingkat 

pendidikannya masih D3 hanya 1 (satu) orang, sedangkan lainnya tingkat pendidikan 

guru S1 dan S2. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya sebanyak 8 (delapan) orang atau 9%. Akan tetapi pihak madrasah 

selalu berupaya meningkatkan kompetensi guru-guru tersebut dengan 

mengikutsertakan pada seminar maupun penataran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1 

Data Guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

No Nama Mata Pelajaran Status Pendidikan 

1 H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I Aqidah Akhlaq PNS IAIN 

2 H. Lukman Hakim, S.Pd, 

MM 
IPA Fisika 

PNS 
UNILA/UBL 

3 Drs. H.Heru Pranoto Penjaskes PNS Olah Raga IKIP 

4 Dra. Rumiyati Aqidah Akhlaq PNS Tarbiyah IAIN 

5 Dra. Hj. Nurtjahjani 

TP,M.Pd.I 
Fiqih 

PNS 
Tarbiyah IAIN 

6 Tina Marlinda, S.Ag, 

M.Pd.I 
Bahasa Arab 

PNS 
Tarbiyah IAIN 

7 Hj. Hasnawati, S.Pd.I PAI PNS Tarbiyah IAIN 

8 Hj. Rodhiyatun, S.Pd.I Bahasa Arab PNS Tarbiyah IAIN 

9 Drs. H. Sueb Aqidah Akhlaq PNS Tarbiyah IAIN 

10 Dra. Reny Pujilestari IPA Biologi PNS Biologi UNILA 

11 Drs. H. Istumudi SKI PNS Tarbiyah IAIN 

12 Dra. Hj. Pinariam Qur'an Hadits PNS Tarbiyah IAIN 

13 Rahmawati, S.Ag, MM.Pd Aqidah Akhlaq PNS IAIN/USBRJ 

14 Dra. Yuniarti Kertakes PNS UT.Siswa 

15 Hj. Asmaningsih, 

S.Ag,M.Pd.I 
Kertakes 

PNS 
Tarbiyah IAIN 

16 Hj.Rubiyatun S,Pd IPS Sej.Nasional PNS IPS STKIP 

17 
Tri Widyawati, S.Pd Bahasa Indonesia 

PNS Bhs. Indonesia 

STKIP 

18 
Yusmarni, S.Pd Bahasa Inggris 

PNS Bhs. Inggris 

STKIP 
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19 Dra. Hj. Sumarni  IPS Sej.Nasional PNS IPS IAIN 

20 Siti Maesaroh, S.Ag Bahasa Arab PNS Tarbiyah IAIN 

21 Erni Hermala, S.Pd IPS.Sej.Nasional PNS IPS UNILA 

22 Dra. Hj. Yusriah Bahasa Inggris PNS Bhs.Inggris IAIN 

23 Dewi Choiriyah, S.Pd IPS Sej.Nasional PNS IPS UNILA 

24 
Yuli Ismayawati, S.Pd Matematika 

PNS Matematika 

UN.Muh 

25 Yenni 

Widiawati,M.Pd,MM.Pd 
Bahasa Indonesia 

PNS 
Bhs.Indo.STKIP 

26 Drs. Uyung Helmansyah Biologi PNS FKIP UNILA 

27 Rini Sukismi, S.Pd, MM BP/BK PNS USBRJ 

28 Isnaini Ramadhona, MM Bhs Inggris PNS USBRJ 

29 Rumaini, S.Ag SKI PNS PAI STIT  

30 Ambarwati, M.Sc Biologi PNS Biologi UNILA 

31 Ridha Wuryani, S.Pd, 

MM.Pd 
Matematika 

PNS 
USBRJ 

32 Siti Sunarsih, S.Pd Biologi PNS Biologi UNILA 

33 
Siti Insiyah, M.Pd Matematika 

PNS Matematika 

UNILA 

34 Dra. Sisom PPKn PNS PPKn UNILA 

35 
Hergani, S.Pd Matemataika 

PNS Matematika 

UNILA 

36 Setiawan, S.Pd.I Matematika PNS UML 

37 Eka Yusneri, S.Pd.I Bahasa Lampung PNS UML 

38 Sunarto, M.Ed Bahasa Inggris PNS AUSTRALIA 

39 Erita Fifawati, S.Pd.I Bahasa Indonesia PNS Tarbiyah IAIN 

40 Evi Linawati, S.Ag, 

MM.Pd 
Aqidah Akhlaq 

PNS 
USBRJ 
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41 
Hj. Asnah Yusfit, S.Pd Matematika 

PNS Matematika 

STKIP 

42 Kasumawati, S.Pd IPA PNS UNILA 

43 
Juanda, S.Pd, M.Pd.I 

IPS 

PNS IPS/ UM 

Pelembang 

44 
Yenni S.Pd Bahasa Indonesia 

PNS Bhs. Indonesia 

UNILA 

45 Sari Kaldi, S.Ag Aqidah Akhlaq PNS IAIN 

46 Drs. Agus Harwanto, M.Ed Fisika PNS IPA Fisika USM 

47 Dra.H.Sumarni IPS Sejarah PNS IPS STKIP 

48 H.Mahmud, S.Pd.I, 

MM.Pd PAI 

PNS 

IAIN 

49 Hajir Maimuri Karim,S.Pd PPKN PNS PPKn/UNILA 

50 Nurwaton, S.Pd BP PNS STKIP 

51 
Nihayaturrahmah, S.Pd 

Bahasa Indonesia 

PNS Bhs Indonesia/ 

UNJ 

52 
Erlinayani, S.Pd Bhs. Indonesia 

PNS Bhs. Indonesia 

UNILA 

53 Khalimi, S.Ag Bhs. Arab PNS Tarbiyah IAIN 

54 Yuzi Fahrizal, S.Ag, 

M.Pd.I 
BPI/Bahasa Arab 

PNS 
Tarbiyah IAIN 

55 Tri Noviana, S.Pd.I PAI PNS IAIN 

56 Ferawati, S.Pd BP PNS STKIP 

57 Yenni Mariska, S..Pd PKN PNS UNILA 

58 Nusirwan, S.Ag Olah Raga PNS Tarbiyah IAIN 

59 Prapti Winarti, S.Ag IPS Geografi PNS Tarbiyah IAIN 

60 Yulianti, S. Pd Bahasa Indonesia PNS STKIP 

61 Aminah, S.Ag PAI PNS IAIN 
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62 Hendri Setiabudi Sukma, 

M.Pd.I 
Bahasa Arab 

PNS 
IAIN 

63 Cecilia, S.Pd B. Lampung PNS B. Ind. STKIP  

64 Desnilawati, S.Si Matematika PNS MIFA UNILA 

65 Siska Maylanasari, S.Pd BP PNS UNILA 

66 Refiana, S.Pd.I  PAI PNS IAIN 

67 Eva Suryani, S.Pd B.InggRIS PNS STKIP 

68 Eva Syamaria Subing, S.Pd Bahasa Indonesia PNS STKIP 

69 Nur Hayati, S.Pd.I SKI PNS STAIN METRO 

70 Pirnawati, S.Pd.I PKN PNS IAIN 

71 Rahmawati Sa'adah, S.Pd Bahasa Lampung PNS STKIP MUH 

72 Siti Rahmawati, S.Pd.I PAI PNS STAIN 

73 Nur Izzati, S.Pd.I IPS Geografi GTT Tarbiyah IAIN 

74 
Miftah Hudi, S.Pd 

Penjaskes & 

Tinkom 

GTT 
STO Metro 

75 Nelliwati, S.Pd, I BPI/ Tahsin GTT Tarbiyah IAIN 

76 Kasnidar, S.Pd.I BPI/Tahsin GTT Tarbiyah IAIN 

77 Khairunnufus, S.Ag BPI/ Tahsin GTT Tarbiyah IAIN 

78 Hj.Balqis Prihartina,S.Pd.I Bhs Arab GTT Tarbiyah IAIN 

79 Doni Sastrawan, S.Pd.I Tahfidz GTT STIT Darul Fatah 

80 Rika Lusia, S. Pd. I PAI GTT IAIN 

81 Arsita Rini, S.S Sastra Inggris GTT TEKNOKRAT 

82 Rotnawati, S.Ag PAI GTT IAIN 

83 
Wahyu Widodo, S.Pd Matematika 

GTT Matematika 

UNILA 

84 Suhirno, S.Pd.I Tahfidz GTT STIT Darul Fatah 

85 Ahmad Ali,S.Pd.I  BPI/Tahfizh GTT IAIN 

86 Vita Nurul Hidayati BPI/Tahfizh  GTT STIT Darul Fatah 
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87 Daris Budiana BPI/Tahfizh  GTT STIT Darul Fatah 

88 Ahmad Rohman,S.Pd.I BPI/Tahfizh  GTT IAIN 

89 Rr.Tri Arum 

Wulandari,S.Pd 
Seni Budaya 

GTT 
UNILA 

Sumber: Dokumen Administrasi Pendidikan MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016 

 

b. Data Siswa 

Berdasarkan data siswa Tahun Pelajaran 2015/2016, jumlah siswa 

keseluruhan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung yaitu 1.185 orang siswa. Kesemua 

siswa tersebut terbagi ke dalam 32 kelas, yaitu 10 kelas VII, 9 kelas VIII, dan 10 

kelas IX. Sebaran siswa dalam setiap kelas cukup rata, yaitu lebih kurang setiap satu 

kelasnya berjumlah 36 orang siswa. 

Siswa di MTs Negeri 2 Bandar Lampung berasal dari berbagai strata 

ekonomi yang berasal tidak hanya di sekitar lingkungan MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung saja. Dalam penerimaan siswa, di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

dilakukan seleksi cukup ketat, sehingga diharapkan siswa benar-benar unggul. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2 

Data Siswa MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

No Kelas Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 VII A 17 20 37 

2 VII B 16 20 36 

3 VII C 16 20 36 

4 VII D 14 17 31 

5 VII E 14 18 32 

6 VII F 15 18 33 
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7 VII G 15 16 31 

8 VII H 17 16 33 

9 VII I 17 15 32 

10 VII J 19 13 32 

11 VII U 1 18 18 36 

12 VII U 2 18 18 36 

Jumlah 196 208 404 

1 VIII A 15 19 34 

2 VIII B 14 22 36 

3 VIII C 19 17 36 

4 VIII D 22 18 40 

5 VIII E 21 17 38 

6 VIII F 24 18 42 

7 VIII G 24 18 42 

8 VIII H 22 18 40 

9 VIII U 1 12 22 34 

10 VIII U 2 13 21 34 

Jumlah 186 190 376 

1 IX A 17 23 40 

2 IX B 20 21 41 

3 IX C 15 23 38 

4 IX D 18 22 40 

5 IX E 17 25 42 

6 IX F 19 25 44 

7 IX G 19 27 41 

8 IX H 14 27 41 

9 IX U 1 20 18 38 

10 IX U 2 19 20 39 

Jumlah 178 227 405 

Total Keseluruhan 560 625 1185 

 

5. Sarana dan Prasarana Madrasah  

 Sarana pendidikan yang dimiliki MTs Negeri 2 Bandar Lampung cukup baik 

dan memadai. Mereka memiliki ruang kelas yang dalam kondisi cukup baik dan 

cukup mampu menampung jumlah siswa dalam satu kelasnya. MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung juga memiliki ruang laboratorium IPA, Bahasa, Komputer, keterampilan, 
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dan perpustakaan. Untuk kegiatan olahraga siswa, MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

memiliki lapangan voli, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, lompat jauh, yang dalam 

kondisi baik dan cukup luas. 

Tabel 3 

Dara Sarana Prasarana Pembelajaran 

No Nama Ruang Jumlah Luas Kondisi 

1 Ruang Kepala Madrasah 1 63 M2 Baik 

2 Ruang Kepala TU 1 50 M2 Baik 

3 Ruang TU 3 96 M2 Baik 

4 Ruang Guru 2 260 M2 Baik 

5 Laboratorium IPA 1 96 M2 Baik 

6 Laboratorium Bahasa 1 96 M2 Baik 

7 Laboratorium Komputer  1 56 M2 Baik 

8 Laboratorium Keterampilan 1 180 M2 Baik 

9 Ruang Audio Visual 1 56 M2 Baik 

10 Ruang Kelas 32 800 M2 Baik 

11 Ruang UKS 1 35 M2 Baik 

12 Ruang OSIS dan Pramuka 1 46 M2 Baik 

13 Ruang Perpustakaan  1 200 M2 Baik 

14 Ruang Koperasi Madrasah 1 46 M2 Baik 

15 Ruang PTD 1 168 M2 Baik 

16 Masjid 1 250 M2 Baik 

17 Aula 1 150 M2 Baik 

18 WC Kepala 1 6 M2 Baik 

19 WC Guru/TU 1 18 M2 Baik 

20 WC Siswa 15 72 M2 Baik 
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21 Lapangan Bola Volly 11 350 M2 Baik 

22 Lapangan Basket 2 400 M2 Baik 

23 Lapangan Bulutangkis 1 150 M2 Baik 

24 Lapangan Upacara 1 3000 M2 Baik 

25 Lapangan Lompat Jauh 1 100 M2 Baik 

Sumber: Dokumen Administrasi Pendidikan MTs Negeri 2 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2015/2016 
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Adapun denah bangunan MTs Negeri 2 Bandar Lampung dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 
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Keterangan: 

A : Ruang Belajar (32 Kelas) 

B : Ruang Audio Visual 

C : Laboratorium Komputer 

D : Laboratorium Bahasa 

E : Laboratorium IPA 

F : Ruang PTD, OSIS dan Pramuka 

G : Ruang Perpustakaan 

H : Ruang UKS & BP 

I : Ruang Guru 

J : Ruang Kepala Madrasah 

K : Ruang Tata Usaha 

L : Koperasi/Warung Madrasah 

M : Masjid 

N : Aula 

O : Lapangan (Upacara, Olahraga, dsb) 

P : Tempat Parkir 

 

6. Program Kelas Unggul 

Sebagai sebuah institusi yang memiliki program yang bersentuhan langsung 

dengan kebutuhan masyarakat, serta diilhami atas keinginan untuk melakukan sebuah 

aksi (act) nyata dalam rangka memberikan konstribusi konstruktif dari aspek 

pendidikan dalam rangka mewujudkan pembangunan Nasional dan pembangunan 

daerah, maka unsur pimpinan, pengajar (guru), dan staf tata usaha di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung, mendirikan sebuah kelas yang memiliki keunggulan dalam aspek 
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bahasa (Language), pengetahuan (Knowledge), keagamaan (Religious), dan 

keterampilan (Skills). 

Kelas unggulan memiliki empat keunggulan dinamakan Kelas Unggul. 

Keunggulan diprioritaskan untuk mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Inggris, 

Matematika, dan Tahfidzul Quran. Kelas yang memiliki dua keunggulan dinamakan 

Kelas Super Reguler. Kelas A diprioritaskan untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 

dan Tahfidzul Quran. Kelas B diperiontasikan untuk mata pelajaran Matematika dan 

Tahfidzul Quran. Kelas C diperioritaskan untuk mata pelajaran IPA (Sains) dan 

Tahfidzul Quran. 

Tujuan Kelas Unggulan MTs Negeri 2 Bandar Lampung adalah untuk: 

a) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung dalam berbahasa Asing secara aktif, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab. 

b) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika. 

c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menghafal Al-Quran. 

d) Menciptakan peserta didik yang memiliki Akhlakul Karimah. 

 Secara ekspilisit keunggulan yang ingin dikedepankan dari 

terbentuknya kelas unggul di MTs Negeri 2 Bandar Lampung ini dapat terilustrasi 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2. Tujuan Kelas Unggul 
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B. Penyajian Data 

1. Keterampilan Komunikasi Kepala Madrasah 

Dalam berkomunikasi kepada setiap anggota organisasi di lingkungan MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung, kepala madrasah memiliki cara tertentu yang digunakan 

terutama kepada guru untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Kegiatan 

komunikasi tersebut terjadi karena adanya interaksi, transaksi, dan proses pertukaran 

sesuatu atau simbol-simbol tertentu yang menghendaki orang-orang mengatur 

lingkungannya dengan: membangun hubungan antar sesama manusia, melalui 

pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta 

berusaha mengubah sikap dan tingkah laku tersebut. Berbagai macam komunikasi 

yang terjadi di MTs Negeri 2 Bandar Lampung yaitu komunikasi intrapersonal, 

komunikasi formal, komunikasi non formal/informal, komunikasi satu tahap, 

komunikasi dua tahap, komunikasi tiga tahap, komunikasi tahap jarum hipodermik, 

komunikasi individu, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi 

massa. 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang terjadi dengan diri 

sendiri. Ketika ada suatu permasalahan terkadang merenung memikirkan langkah apa 

yang harus dilakukannya dan komunikasi ini dapat terjadi saat bersama dengan orang 

lain sekalipun. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung menerangkan bahwa kepala madrasah selalu memikirkan untuk 

mengembangkan madrasah seperti pengembangan kegiatan pembelajaran, 

pengembangan kinerja guru, pengembangan sarana prasarana madrasah, dan lainnya 

guna mencapai visi misi dan tujuan madrasah.
2
 

Hal ini diperkuat salah seorang guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung setiap 

madrasah memiliki permasalahannya masing-masing, tidak terkecuali di MTs Negeri 

2 Bandar Lampung. Menurut guru tersebut memang pernah kepala madrasah 

bercerita bahwasanya beliau merenung memikirkan solusi permasalahan untuk 

kemajuan madrasah baik pada saat di rumah maupun didalam ruang kepala.
3
 

b. Komunikasi Formal 

Mengenai pola komunikasi formal dilakukan dan didasarkan atas jabatan dan 

kedudukan seseorang dalam forum formal pada suatu organisasi. Dalam forum-forum 

rapat sering sekali dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang bersifat 

instruksi, arahan, himbauan, perintah, bimbingan, dan lainnya pada para guru dan 

pegawai yang sifat memotivasi agar bekerja secara produktif.
4
  Melalui cara ini para 

guru dan pegawai akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya menuju ke  arah  

yang dicita-citakan yang selalu mengarah pada visi dan misi yang dirumuskan. 

Komunikasi jenis ini dilakukan untuk pembahasan masalah-masalah yang 

                                                           
2
 H. Hurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 2 

Desember 2015 
3
 H. Lukman Hakim, S.Pd., M.M, Waka Kurikulum, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, 2 Desember 2015  
4
 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

tanggal 2 Desember 2015. 
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berhubungan dengan pengembangan madrasah, pengembangan akademik, pelayanan 

siswa dan masyarakat, yang sifatnya besar dan mendesak untuk segera diselesaikan 

berdasarkan aturan yang berlaku.
5
  

Hasil wawancara dalam komunikasi formal yang berlaku di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung yaitu: adanya koordinasi antara pimpinan dengan seluruh guru 

dengan menggunakan waktu sangat fleksibel atau mengambil waktu yang tidak 

menentu atau ketika ada sesuatu permasalahan yang penting dapat melakukan rapat 

koordinasi. Selain itu juga menggunakan waktu yang baku atau waktu yang sudah 

ditetapkan bersama yaitu seperti dalam acara pengajian tiap satu bulan sekali, 

koordinasi yang dilaksanakan oleh pihak pimpinan tiap 3 bulan sekali dalam rangka 

melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung.
6
 

Pada kegiatan ini kepala madrasah akan melakukan fungsinya sebagai 

manajer sekaligus motivator dengan cara berkomunikasi. Komunikator diperankan 

oleh kepala madrasah dengan bertindak sebagai pimpinan rapat, melalui posisi ini 

kepala madrasah menyampaikan informasi (pesan) berkenaan dengan program  baik 

semester, tahunan maupun berbagai informasi dari struktur pendidikan eksternal 

seperti Kelompok Kerja Madrasah (KKM) maupun Kementrian Agama. 

                                                           
5
 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

tanggal 2 Desember 2015. 
6
 H. Lukman Hakim, S.Pd, M.M, Waka Kurikulum, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, tanggal 2 Desember 2015. 
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Hal ini diperkuat salah seorang guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

menurut guru tersebut dalam kegiatan Dharma Wanita MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung yang diadakan setiap dua bulan sekali ini, ketika kepala madrasah 

membuka acara ini, beliau menyampaikan harapan-harapannya atau hal-hal yang 

ingin dicapai melalui kegiatan ini. Beliau juga berharap pertemuan ini sebagai ajang 

mempererat tali silaturahmi, berbagi ilmu, banyak belajar dan membentuk 

kepercayaan diri yang kuat supaya kita bisa tampil di berbagai kegiatan.
7
 

Pola komunikasi formal yang dilakukan seperti di atas memiliki fungsi yang 

banyak yaitu menyampaikan informasi yang memiliki beberapa tujuan umum, 

memberikan pengajaran, memberikan dorongan, bimbingan, motivasi, mengubah 

sikap, memberikan hiburan, menggerakkan tindakan, dan melakukan sesuatu yang 

lebih positif. Menyampaikan informasi secara formal dalam sebuah organisasi 

madrasah sangat diperlukan oleh seluruh guru dan pegawai dalam rangka lebih giat 

untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 

Jika seorang pimpinan dalam sebuah organisasi mau melakukan rapat/pertemuan 

tertentu yang sifatnya formal hendaknya terlebih dahulu diperlukan pemberitahuan. 

Pemberitahuan ini tujuannya agar para guru dan pegawai untuk dapat mempersiapkan 

segala sesuatu yang diperlukan dalam rapat yang pada akhirnya pertemuan yang 

dilakukan membawa hasil yang maksimal.  

c. Komunikasi Non Formal 

                                                           
7
 Hj. Asmaningsih, M.Pd.I, Guru Fikih dan ketua Dharma Wanita, Wawancara, MTs Negeri 2 

Bandar Lampung, 4 Desember 2015. 
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Adapun jenis komunikasi non formal/informal dilakukan dalam forum di 

luar acara resmi, tidak memperhatikan kedudukan pada jabatan tertentu. Komunikasi 

semacam itu dapat dilakukan dalam waktu santai seperti saat kunjungan ramah 

tamah, kegiatan arisan, silaturahmi, atau saat darma wisata. Hubungan antar pribadi 

semakin akrab, tegur sapa, tukar pikiran atau pendapat antara pimpinan dengan guru 

pegawai semakin lebih intensif.
8
 

Adanya suasana keakraban memungkin keakuratan penempatan guru dan 

karyawan dalam bekerja dan akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam 

penempatan tenaga kerja. Dengan demikian rasa kedekatan/keakraban akan 

mengurangi pekerjaan tidak tepat, akan muncul rasa tanggungjawab, tumbuh rasa 

dedikasi yang tinggi, dan itu semua akan memunculkan prestasi kerja guru dan 

karyawan yang memuaskan. Melalui susana yang ramah tamah akan dapat diketahui 

adanya bakat, minat, kemauan, dan kecenderungan seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaan.
9
 

Menurut salah seorang guru bahwa kegiatan informal akan membawa 

suasana dekat tidak saja fisik tetapi juga secara psikologis. Ini semua akan akan 

memberikan kesempatan secara luas seorang guru dan pegawai mampu mengeluarkan 

                                                           
8
 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 4 

Desember 2015. 
9
 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 4 

Desember 2015. 
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pendapat, sehingga memacu para guru dan pegawai untuk lebih dapat meningkatkan 

karir dalam bekerja.
10

  

d. Pola komunikasi satu tahap. 

Pola komunikasi satu tahap ini sebagai sarana penting bagi pimpinan untuk 

menerapkan strategi kebijakan yang lebih cepat dipahami dan dilakukan oleh para 

bawahan atau para pegawai. Melalui komunikasi semacam ini akan dapat menuntun 

setiap karyawan/pegawai dalam kinerja mencapai tujuannya. Contoh penyampaian 

pesan dalam kegiatan instruksi, perintah, atau pembinaan yang sifatnya audien tidak 

diberi kesempatan untuk melakukan umpan balik, seperti dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak terpaku pada papan tulis dan buku teks.
11

  

Baru-baru ini dalam persiapan kegiatan LSS UKS tingkat provinsi, kepala 

madrasah mengutus beberapa guru ke madrasah sehat yang lain agar guru-guru 

MTsN 2 Bandar Lampung khasanah pengetahuannya tentang seperti apa madrasah 

sehat itu semakin bertambah dan dapat mereka terapkan di MTsN 2 Bandar 

Lampung.
12

 

e. Pola komunikasi dua tahap. 

Kegiatan komunikasi dua tahap adalah penyampaian pesan dua arah, akan 

terjadi umpan balik antara komunikator dengan komunikan. Proses komunikasi ini 

lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara kepala madrasah 

                                                           
10

 Tina Marlinda, S.Ag, M.Pd.I, Guru Bahasa Arab, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, 4 Desember 2015. 
11

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 4 

Desember 2015. 
12

 Drs. H. Heru Pranoto, Waka Siswa, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 4 

Desember 2015. 
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dengan para guru dan pegawainya yang pada akhirnya memunculkan rasa saling 

pengertian yang mendalam. Ketika pimpinan memiliki strategi baru, tetapi para guru 

dan pegawai belum memahami strategi tersebut maka mereka dapat berdiskusi atau 

bertanya pada kepala madrasah. Hal ini mungkin bisa terjadi secara berulang-ulang 

tentang makna dan cara-cara penerapan strategi yang diinginkan oleh seorang kepala 

madrasah. Adanya komunikasi dua arah ini terjadi suatu interaksi di dalamnya terjadi 

proses pertukaran informasi, ide atau gagasan, konsep dan perasaan seseorang kepada 

sesama dengan harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai 

dengan maksud pesan yang disampaikan. 

Proses komunikasi semacam ini dalam rangka untuk membicarakan 

masalah-masalah tugas dan kewenangan dalam organisasi maupun permasalahan 

pribadi dan keluarga. Frekuensi komunikasi untuk tukar pikiran hampir setiap hari 

atau dengan kata lain dalam satu minggu dapat dilakukan antara 4 sampai 5 hari.
13

 

Menurut salah seorang guru bahwa kepala madrasah tidak sungkan untuk 

menerima pendapat dan mau memberikan bimbingan kepada para guru yang 

mengalami permasalahan. Ini semua akan akan memberikan kesempatan secara luas 

seorang guru untuk mampu mengeluarkan pendapat, saling tukar pikiran, sehingga 

memacu para guru untuk lebih dapat meningkatkan karir dalam bekerja.
14

  

                                                           
13

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 8 

Desember 2015. 
14

 Hj. Rubiyatun, S.Pd, Guru IPS Sejarah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 8 

Desember 2015. 
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Kondisi di atas menunjukkan tingkat frekuensi komunikasi pada di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung dalam melakukan tukar pikiran atau pendapat dengan 

rekanan kerja sangat baik. Dengan demikian seluruh pimpinan, guru dan pegawai, 

melakukan komunikasi dalam kehidupan pekerjaannya yang dapat memberikan 

motivasi dan arahan dalam mencapai prestasi dalam bekerja. 

f. Pola komunikasi tiga tahap. 

Pengertian pola komunikasi tiga tahap yaitu proses komunikasi di mana 

komunikator menyampaian pesan kepada komunikan dan terjadi umpan balik bahkan 

komunikan beralih peran sebagai komunikator ketika ia menyampaikan pesan kepada 

orang lain sebagai komunikan.  

Kegiatan komunikasi semacam ini yang pernah dilakukan pada di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung untuk mendidik dan melatih para guru dan pegawai untuk 

menyebarkan visi, misi, dan tujuan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung kepada 

masyarakat luas. Berbagai macam pelatihan yang telah dilakukan seperti pelatihan 

ICT, pelatihan pengembangan diri, pelatihan pendampingan kurikulum 2013, 

pelatihan penulisan karya ilmiah, dan pelatihan problem solving.
15

  

Adanya pelatihan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar di 

antaranya: membantu para guru dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah 

yang lebih efektif.  

                                                           
15

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 8 

Desember 2015. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa 

Kepala madrasah MTs Negeri 2 Bandar Lampung melakukan komunikasi tiga tahap 

dalam menjalankan tugas dan perannya. 

g. Pola komunikasi Jarum Hipodermik. 

Pola komunikasi ini merupakan suatu komunikasi yang dilakukan adanya 

suatu umpan balik secara aktif dan efektif dimana antara komunikator dengan 

komunikan berkembang dalam suatu sistem komunikasi di antara mereka saling 

menyampaikan pesan komunikasi kemudian menyebar secara meluas. Dalam 

prakteknya sering kita dengan ada sementara orang menganggap yang memiliki 

kewajiban menyampaikan pesan hanya sang komunikator, namun dalam pola 

komunikasi ini sang komunikan juga diberi beban kewajiban untuk menyebarkan 

gagasan atau informasi yang diperoleh dari komunikator pertama. Dengan demikian 

seorang pendengar setelah memperoleh informasi dari orang lain, ia berkewajiban 

menyampaikan pesan kepada orang lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

yang memiliki kewajiban menyampaikan adalah keduanya yaitu komunikator dan 

komunikan. 

Praktek komunikasi semacam ini sudah sudah dilakukan di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung yaitu dengan kegiatan Masa Orientasi Pramuka (MOP) dan 

kegiatan kunjungan ke luar berbagai lembaga baik di Lampung maupun di luar 

Lampung.
16

 Dengan pola komunikasi ini akan memperoleh hasil yang maksimal 

                                                           
16

 Dra. Hj. Nurtjahyani TP, M.Pd.I, Waka Humas, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, 8 Desember 2015. 
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karena secara bersama antara pimpinan dan para guru/pegawai di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung menyampaikan pesan secara baik dan benar. Pada dasarnya cara 

demikian itu akan dapat memenuhi beberapa hal yang dibutuhkan atau diperlukan 

oleh MTs Negeri 2 Bandar Lampung.  

Menurut salah seorang guru yang menjadi guru pendamping Kunjungan 

SMP IT Permata Bunda, selain menjelaskan visi misi madrasah diharapkan ada yang 

diperoleh dan dapat diterapkan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Kebutuhan-

kebutuhan itu dapat digolongkan menjadi kebutuhan memenuhi tuntutan sekarang 

dan yang akan datang, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan, dan untuk memenuhi 

tuntutan perubahan zaman.
17

     

h. Pola Komunikasi Individu. 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung sebagai instansi penyelenggara dan 

penggerak pendidikan pada dasarnya menjadi penggerak utama komunikasi utamanya 

adalah komunikasi antarpribadi. Kepala madrasah sering melakukan pendekatan atau 

memanggil para guru dan pegawai untuk melakukan wawancara atau tukar pikiran 

baik bersifat kedinasan atau masalah-masalah pribadi.
 18

 

Menurut salah seorang guru, ketika dilihat oleh bapak kepala MTs bahwa 

guru yang kinerjanya sangat kurang langsung dipanggil dan diberikan berbagai 

motivasi baik dalam bentuk peringatan maupun sanksi yang tegas dari beliau. Sanksi 

                                                           
17

 Tina Marlinda, M.Pd.I, Guru Bahasa Arab, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 8 

Desember 2015.. 
18

 H. Nurhadi, S.Ag, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

11 Desember 2015 
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yang diberikan biasanya berupa peringatan tertulis maupun lisan dan mendapatkan 

pengurangan jam pelajaran. Akan tetapi bagi guru yang berprestasi yang mampu 

menunjukkan kinerjanya dengan baik bahkan sangat baik akan mendapatkan 

penghargaan dan perhatian penuh dari kepala madrasah walaupun hanya sebatas 

pujian dan penghormatan di depan dewan guru.
19

  

Terkait tentang kedinasan contohnya keberhasilan atau kendala yang 

dihadapi pekerjaan setiap hari. Sebagai contoh Kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung memanggil para guru dan menjelaskan bahwa hasil yang diperoleh 

memang sebagian guru di  MTs Negeri 2 Bandar Lampung belum mampu 

menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, seperti komputer, LCD 

dan internet.
20

  

Pola komunikasi individu/antarpribadi menuntut adanya faktor keterbukaan 

berkomunikasi. Keterbukaan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi yaitu 

bersikap jujur dan adil. Keterbukaan dalam komunikasi tidak hanya masalah individu 

tetapi juga masalah kepentingan organisasi. Komunikasi antara pimpinan dengan 

bawahan dan bawahan dengan bawahan akan dapat lebih efektif dalam mencapai 

hasil jika dilakukan secara keterbukaan. Dengan keterbukaan akan terbuka pula 

dalam mengeluarkan ide, gagasan, atau pendapat, sehingga saling terjadi memberi 

                                                           
19

 Kasumawati, S.Pd, Guru IPA, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 Desember 

2015 
20

 Hj. Rubiyatun, S.Pd,  Guru IPS Sejarah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 

Desember 2015. 
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dan menerima saran atau pendapat orang lain.
21

 Tingkat keterbukaan pimpinan 

dengan pegawai menunjukkan adanya pola pikir yang profesional dan rasional. 

Kesempatan semacam ini mereka dapat mengungkapkan kendala-kendala yang 

dihadapi dan mendapatkan solusi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.
22

 

  Selain faktor adanya faktor keterbukaan dalam komunikasi antarpribadi, 

juga adanya  faktor empati dalam komunikasi. Empati merupakan faktor kejiwaan 

yang berhubungan perasaan seseorang. Perasaan tersebut dikaitkan dengan ikut 

merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Kondisi kejiwaan semacam 

ini yakni seseorang mencoba perasaannya bersama orang lain dalam cara yang sama. 

Hal ini akan dapat dibuktikan oleh pimpinan MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

terhadap para pegawai melalui perhatian, pemahaman, dan kepedulian untuk 

membantu orang lain.
23

 

Kekhususan lain adalah adanya tingkat kepedulian pimpinan MTs Negeri 2 

Bandar Lampung terhadap para guru dan pegawai atas ketidakhadiran pegawai mulai 

dari menanyakan baik melalui telpon maupun secara lisan sampai menjenguknya.
24

 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perhatian atasan terhadap bawahannya cukup 

baik karena adanya perhatian khusus pada guru dan pegawai yang terlihat menurun 

semangat bekerja. Selain itu pula tingkat empati yang dimiliki pimpinan MTs Negeri 

                                                           
21

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 

Desember 2015. 
22

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 

Desember 2015. 
23

 H. Nurhadi, M.Pd.I, Kepala Madrasah, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 

Desember 2015. 
24

 Dra. Hj. Pinariam, Guru Qur’an Hadist, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 11 

Desember 2015. 
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2 Bandar Lampung cukup baik, contoh kongkrit melakukan kunjungan manakala ada 

guru dan pegawai mengalami musibah.
25

 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung ada beberapa permasalahan mengenai pola komunikasi individu ini. Di 

antaranya mengenai kurang lancarnya berkomunikasi antara para guru dan pegawai 

dengan kepala madrasah. Para guru dan pegawai terkadang terhambat dalam 

menyampaikan ide, pendapat, gagasan, atau kritik, dan itu semua menjadi hambatan 

para guru dan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Terkadang terjadi 

kesalahpahaman antara guru/pegawai dengan guru/pegawai dan antara guru/pegawai 

dengan kepala madrasah. Kendala itu dapat diberikan jalan keluarnya yaitu dengan 

memperbanyak frekuensi pola komunikasi individu.
26

 

Pola komunikasi individu yang telah diterapkan nampaknya memegang 

peran yang sangat penting untuk memberi motivasi para guru dan pegawai bekerja 

lebih efektif dan efisien dalam rangka menjadi tujuan semaksimal mungkin. Melalui 

pola komunikasi individu telah dapat menciptakan adanya lingkungan kerja yang 

kondusif di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dan beraktivitas secara optimal untuk 

meningkatkan prestasi kerja para guru dan pegawai. Kondisi semacam ini akan 

memunculkan suasana lebih baik dalam bekerja dan lebih bertanggung jawab dalam 

pekerjaannya yang dilandasi niat ikhlas, proporsional, dan profesional. Lebih lanjut 
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kepala madrasah akan mengetahui secara lebih dalam dan rinci saat memberikan 

tugas pada para guru dan pegawai. Apakah tugas itu diberikan secara bertahap atau 

sekaligus. Sebab dapat dipahami bahwa para guru dan pegawai memiliki watak yang 

berbeda, ada yang senang yang diberi tugas secara bertahap dan ada yang lebih suka 

diberi tugas sekaligus. Selain itu juga akan memberikan motivasi bekerja secara 

maksimal dan optimal, yang kemudian diharapkan dapat membentuk hubungan yang 

harmonis antara kepala madrasah dengan para guru dan pegawai pada bagian-bagian 

atau unit-unit di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

Pola komunikasi individu memiliki ciri khas yaitu sifat komunikasinya dua 

arah yaitu adanya timbal balik antara pimpinan dengan para guru. Pimpinan 

mengetahui secara pasti adanya efek positif dan efek negatif, memperoleh hasil atau 

tidak, dan sangat memungkinkan adanya dialogis antara keduanya. Kondisi semacam 

ini akan lebih mudah bagi pimpinan untuk membina para pegawai dalam bekerja dan 

mencapai produktivitas yang diinginkannya.   

i. Pola Komunikasi Organisasi. 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dan utama dari sudut 

analisa organisasi, yaitu berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan suatu 

kebijakan organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua sub elemen yaitu 

komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal mencakup area 

dalam madrasah dan eksternal mencakup area di luar madrasah. 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan Universitas 

Lampung, yakni melalui AIESEC Official Expansion University of Lampung. 
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Program ini memfasilitasi program international internship exchange dan mendukung 

aktifitas yang menyediakan pengalaman pembelajaran untuk intern dan memfasilitasi 

pembelajaran bagi stakeholder program. 

Program AIESEC diselenggarakan di MTs Negeri 2 Bandar Lampung dari 

tanggal 3 sampai dengan 13 agustus 2015. Menurut kepala madrasah, mahasiswa 

asing memberikan pengetahuan kewirausahaan di seluruh dunia dan mengajak siswa-

siswi membuat bisnis praktis di madrasah, selain itu program ini bermanfaat bagi 

siswa berkomunikasi menggunakan bahasa inggris sebagai bentuk aplikasi dari apa 

yang telah mereka pelajari di kelas unggul dan khusus.
27

 

j. Pola Komunikasi Massa. 

Proses komunikasi massa pada hakekatnya penyampaian pesan pada 

khalayak ramai dengan menggunakan media massa. Gambaran efektivitas pesan atau 

informasi melalui media massa telah dianggap sangat menakjubkan karena adanya 

jangkauan yang lebih pada sejumlah besar khalayak dibandingkan media lainnya.  

MTs Negeri 2 Bandar Lampung untuk menunjang keberhasilan programnya 

telah memanfaatkan media massa dalam proses komunikasi. Banyak jenis dan 

bentuknya media sebagai sarana komunikasi seperti: membuat website madrasah, 

Majalah Launa Cendikia, spanduk, baliho, papan pengumuman, televisi, radio, surat 

kabar, dan media lain yang sifatnya mempengaruhi orang banyak.
28
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Pola komunikasi seperti di atas telah lama berjalan dan nampaknya dianggap 

sarana komunikasi yang memiliki efektivitas tersendiri dalam menyebarkan 

informasi-informasi tentang kemajuan MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Keberhasilan 

dan kemajuan MTs Negeri 2 Bandar Lampung selama ini memang memanfaatkan 

dan didukung oleh media massa sebagai alat komunikasi. Ternyata kegiatan tersebut 

menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam bidang penambahan pembangunan 

gedung, penambahan alat-alat pendidikan, penambahan jumlah guru, penambahan 

jumlah pegawai, penambahan jumlah siswa, dan sarana-prasarana pendidikan 

lainnya.
29

  

Efektivitas dan kegunaan media massa menjadi salah satu dasar oleh kepala 

madrasah MTs Negeri 2 Bandar Lampung dalam menyampaikan visi, misi, dan 

tujuannya. Terlebih secara khusus menjadi bahan acuan atau bahan pemikiran dalam 

menentukan strategi yang memiliki asas efektif dan efisien. Pengembangan MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung tidak hanya secara konvensional, namun sudah harus 

dapat memanfaatkan kehebatan media massa yang ada. Kenyataan yang berkembang 

dalam masyarakat dan kemajuan pesat dalam berbagai macam media, maka MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung harus memanfaat media untuk mencapai sasarannya.
30

 

Dalam pemilihan media nampaknya sangat penting, sebab masing-masing 

media memiliki ciri tersendiri sehingga perlu adanya pertimbangan tersendiri 
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umpanya, yaitu: Materi atau bahan harus sesuai dengan obyeknya, disesuaikan 

dengan kemampuan atau kondisi MTs Negeri 2 Bandar Lampung, dan pilih kualitas 

medianya. Di samping itu juga media massa memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam menyebarkan gagasan, pikiran, pesan, atau misi-misi tertentu. Yang jelas 

media massa harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi harus dipertimbangkan 

adanya kemampuan komunikator (MTs Negeri 2 Bandar Lampung) dan sasaran yang 

dituju. 

Yang perlu dipertimbangkan juga masalah teknik komunikasi yang diambil 

untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, ketepatan dalam memilih teknik 

komunikasi akan berpengaruh terhadap derajat keberhasilan, sehingga lebih mudah 

mempengaruhi orang lain. Disadari bahwa pentingnya pemilihan teknik komunikasi 

yang tepat, karena suatu keadaan menuntut adanya ketepatan dalam penggunaan 

teknik komunikasi itu sendiri.  

2. Ukuran Efektivitas Komunikasi 

Beberapa hal yang dapat dijadikan ukuran bagi komunikasi yang efektif, 

yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh sikap, hubungan yang makin baik dan 

tindakan.  

1) Pengertian/Pemahaman. 

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal 

yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa ketika berkomunikasi memberikan instruksi 
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menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, kosa kata yang tepat dan artikulasi 

yang jelas, nada dan intonasi yang baik, bicara tidak terlalu cepat, volume suara yang 

sesuai dan yang terpenting adalah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 

dimengerti. Sering kita mendengar ada orang berbicara dengan menggunakan bahasa 

yang tinggi. Padahal pendengarnya hanya para pedagang yang tidak sempat 

mengikuti perkembangan jaman. Memang ia berhasil membangun kesan di tengah 

audiennya bahwa ia pembicara yang pandai, Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka 

apakah mereka mengerti, mereka malah bingung.
31

 

Lebih lanjut kepala madrasah menjelaskan bahwa komunikasi tidak akan 

berjalan efektif, jika persepsi si pengirim pesan tidak sama dengan si penerima pesan. 

Perbedaan ini bahkan bisa menimbulkan pertengkaran diantara pengirim dan 

penerima pesan.
32

 

2) Kesenangan. 

Komunikasi efektif terjadi jika diantara komunikator dan komunikan 

terdapat rasa saling senang. komunikator merasa senang menyampaikan informasi 

kepada komunikan, dan sebaliknya komunikan juga senang menerima informasi dari 

komunikator. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa isi pesan yang dikemas untuk para guru mampu 
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membuat mereka senang, menggunakan bahasa perintah yang sopan untuk 

menghormati, menciptakan suasana percakapan yang nyaman supaya tidak 

memberikan kesan yang takut.
 33

 

Pada saat keadaan tidak senang atau sedang marah, seseorang akan kesulitan 

untuk menerima informasi. apapun berita atau informasi yang diberikan, tidak akan 

diterima dan ditanggapinya.
34

 

3) Mempengaruhi sikap. 

Mempengaruhi sikap yaitu apabila seorang komunikan setelah menerima 

pesan kemudian sikapnya berubah sesuai dengan makna pesan itu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa kepala madrasah dalam rangka mempengaruhi 

sikap guru dengan memberikan suatu contoh untuk lebih memotivasi, misalnya 

dengan melanjutkan S2 dapat meningkatkan pengetahuan, gaji meningkat, memenuhi 

persyaratan menjadi seorang kepala madrasah, dan lain sebagainya.
35

 

4) Hubungan yang makin baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa rasa hormat dan saling menghargai merupakan 

hal yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada 
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prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita harus mengkritik 

atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respect terhadap harga diri 

seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling 

menghargai dan menghormati, maka hubungan yang akan semakin baik dan dapat 

membangun kerjasama yang akan menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan 

efektifitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai 

sebuah tim.
 36

 

5) Tindakan. 

Yaitu melakukan tindakan sesuai dengan pesan yang dikomunikasikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

diperoleh informasi bahwa kepala madrasah memberikan apresiasi terhadap semua 

tindakan nyata yang dilakukan para guru baik melalui pujian maupun kompensasi 

berupa material untuk memotivasi guru lain yang belum mengambil tindakan.
37

 

3. Kinerja Guru 

a) Kemampuan membuat rencana program pembelajaran 

Sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, setiap guru saya tanya 

tentang rencana program pembelajaran yang akan disampaikan kepada para siswa. 
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Ada yang sudah membuat, terkadang ada juga yang belum karena yang belum 

memahami sepenuhnya tentang penyusunan RPP.
38

 

“Kepala sekolah tidak membeda-bedakan, semua guru wajib membuat RPP 

sebelum memulai pembelajaran. RPP itu biasanya diperiksa terlebih dahulu oleh 

kepala sekolah. Terkadang saya belum siap, dan saya harus menunda mengumpulkan 

RPP. Kami selalu membuat RPP meskipun terlambat mengumpulkannya”.
39

 “Dengan 

membuat RPP, kita akan tahu kemana tujuan pembelajaran akan diarahkan. Saya rasa 

membuat perangkat pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru, selain penyampaian 

materi kita terarah juga dapat meningkatkan kompetensi kita”.
40

 

b) Kemampuan melaksanakan program 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa setiap dua bulan sekali dilakukan supervisi pada 

kegiatan pembelajaran guru.
41

 Para guru juga menyatakan bahwa kepala madrasah 

selalu mengadakan supervisi dengan salah satunya mengadakan kunjungan kelas.
42

 

Dan menurut para guru penilaian kinerja guru yang dilakukan kepala madrasah hasil 

penilaianya cukup objektif dalam artian sesuai dengan kenyataan.
43

 Hasil penilaian 
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kinerja guru tersebut langsung ditindaklanjuti kepala MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

dengan memanggil guru yang kurang baik kinerjanya dalam melaksanakan 

pembelajaran, misalnya yang jarang menggunakan media pembelajaran, hanya 

menggunakan metode mengajar ceramah, atau jarang menggunakan metode mengajar 

yang bervariasi, maka guru tersebut biasanya akan mendapat teguran dari kepala 

madrasah.
44

  

Dalam suatu instansi madrasah memang diperlukan kepala madrasah yang 

selalu untuk meningkatkan mutu para guru dan pegawai dalam bidang pekerjaannya.  

Para guru juga menyatakan bahwa kepala madrasah selalu mengadakan 

supervisi dengan salah satunya mengadakan kunjungan kelas.
45

  Kepala MTs Negeri 

2 Bandar Lampung memanggil guru yang kurang baik kinerjanya dalam 

melaksanakan pembelajaran, misalnya menggunakan media pembelajaran tidak 

sesuai dengan program pembelajaran yang sudah diprogramkan, hanya menggunakan 

metode mengajar ceramah, atau jarang menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi.
46

 Lebih lanjut menjelaskan saya bekerja secara profesional, karena akan 

merasa tidak nyaman, jika dikatakan guru/pegawai yang tidak profesional.
47

 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-
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baiknya dan tepat waktu serta berani membuat risiko atas keputusan yang diambilnya. 

Seorang kepala madrasah akan melakukan penilaian tanggung jawab para 

guru/pegawai yang akan dilihat dari kemampuan dalam menyelesaikan tugas, tepat 

waktu, penggunaan sarana prasarana, dan kualitas hasil akhir suatu pekerjaan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa kepala madrasah selalu memonitoring tugas 

atau pekerjaan yang diberikan kepada guru secara periodik sudah sampai mana 

progres pelaksanaan tugasnya, apakah ada kendala atau tidak.
48

 

Adanya tanggung jawab para guru/pegawai di atas merupakan hasil arahan 

dan hasil pembinaan kepala madrasah untuk pencapaian peningkatan mutu 

produktivitas kerja. Melalui tanggung jawab itu, akhirnya para guru dan pegawai 

mengerti dan menyadari akan pentingnya peningkatan produktivitas kerja sebagai 

denyut jantung operasionalnya sebuah lembaga. Kepala madrasah MTs Negeri 2 

Bandar Lampung mengatakan bahwa dalam membina, membujuk, dan mengarahkan 

para guru dan pegawai membutuhkan waktu relatif lama untuk mau meningkatkan 

diri pada perubahan.
49

  

Suatu lembaga membutuhkan para pegawainya untuk bertindak disiplin 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari, 

masalah disiplin dapat dipahami dengan tepat, baik waktu maupun tempat. Kegiatan 
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apa saja yang dilaksanakan dengan tepat waktu tidak pernah terlambat, maka itu pula 

dikatakan tepat waktu. Juga dengan ketepatan tempat dilaksanakan dengan 

konsekuen, maka predikat disiplin telah masuk dalan jiwa manusia. 

Tingkat kedisiplinan para guru dan pegawai MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

merupakan tindakan dalam mematuhi norma-norma, aturan-aturan, atau adat kebiasan 

yang berlaku dan telah disepakati secara bersama-sama. Di samping itu juga 

kedisiplinan dalam mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan instruksi, seperti 

datang tepat waktu, pulang sesuai waktu yang ditentukan, penyelesaian pekerjaan 

tepat waktu, dan membawa hasil yang baik serta memuaskan.
50

 

Kedisiplinan guru dan pegawai dalam mematuhi aturan didukung adanya 

kedisiplinan dari pimpinan, dan pemberian penghargaan yang memadai. Ketidak-

disiplinan atau pelanggaran terhadap aturan akan mendapat sanksi administratif dan 

sanksi sosial. Pada umumnya para guru dan pegawai telah mentaati segala aturan 

perundang-undangan yang berlaku dan kesanggupan untuk tidak melanggar aturan 

yang telah disepakati bersama.
51

 

Untuk membudayakan disiplin kepada guru itu tidaklah mudah. Oleh karena 

itu perlu diberikan contoh nyata meskipun itu hal yang kecil. Saya konsekuen tiba di 

madrasah 15 menit sebelum jam masuk, pulang lebih akhir setelah para guru sudah 

pulang, dan meninggalkan note ketika saya tidak ada di ruangan.
 52
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Untuk guru yang sering terlambat, mengajar hanya memberikan tugas saja, 

memberikan tugas kepada siswa terlalu banyak sedangkan guru tersebut tidak berada 

di ruang kelas, dan lain sebagainya akan mendapat teguran langsung. Tahap pertama 

dengan nasihat. Apabila guru tersebut tetap tidak ada perubahan perilaku, maka 

dengan peringatan, dan kalau diperlukan dengan memberikan teguran secara 

langsung melalui sanksi-sanksi sesuai dengan wewenang kepala madrasah.
53

 

Uraian dia atas memberikan pemahaman bahwa pemimpin MTs Negeri 2 

Bandar Lampung telah banyak berbuat memberikan pembinaan dan pengarahan pada 

para guru dan pegawai untuk disiplin kerja. Pimpinan menyadari kedisiplinan 

merupakan fungsi operasi suatu lembaga yang sangat penting. Semakin baik disiplin 

pegawai pada sebuah instansi, semakin tinggi prestasi dan produktivitas kerja yang 

dapat dicapai. Sebaliknya tanpa disiplin pegawai, sulit bagi instansi mencapai hasil 

yang optimal. Disiplin pegawai akan memberikan motivasi, mendorong semangat 

kerja, meraih prestasi, bekerja teratur, dan tertib bekerja; yang pada akhirnya akan 

mudah untuk mencapai tujuan suatu instansi. 

Setiap pemimpin harus dapat memastikan adanya pegawai yang dapat 

melakukan kerja sama dalam bertugas. Dalam konteks kerja sama pegawai, makna 

komunikasi dan keadilan harus dirawat dengan baik, konsisten, dan 

berkesinambungan. “Jika ada karyawan yang dapat melakukan kerja sama dengan 

baik, harus ada penghargaan, dan sebaliknya jika ada kayawan yang menghadapi 
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masalah sulit melakukan kerja sama harus mendapat peringatan. Untuk menciptakan 

dan mengelola kerja sama diperlukan pemimpin dan karyawan yang berlaku bijak dan 

diperlukan adanya standar yang digunakan bekerja sama secara wajar”.
54

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung diperoleh informasi bahwa kemampuan pegawai dalam bekerjasama 

merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan. Kerjasama 

ini didasarkan atas kesediaan dalam berpartisipasi dan tolong menolong dengan 

pegawai lainnya. Ini semua sebagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna 

sehingga sesuatu pekerjaan mencapai hasil semaksimal mungkin. Adanya 

kemampuan para guru dan pegawai melakukan kerjasama dapat meringankan beban 

tugasnya dan mencari solusi atau jalan keluar atas persoalan-persoalan yang sedang 

dihadapinya.
55

 

Berdasarkan hasil wawancara guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

diperoleh informasi bahwa kepala madrasah memberikan pengarahan untuk bekerja 

sama, misalnya kesulitan membuat RPP, diarahkan untuk bekerjasama dengan guru 

yang sama mata pelajaran (boleh dengan kolega di madrasah lain) dan tidak menutup 

kemungkinan dengan guru mata pelajaran lain.
56

 

c) Kemampuan melaksanakan evaluasi 
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Adapun yang menjadi indikator pelaksanaan evaluasi adalah mampu 

membuat dan mengkoreksi soal, mampu memberikan hasil penilaian dan mampu 

mengadakan remedial. 

Setiap tugas atau ulangan yang dikumpulkan siswa akan langsung dikoreksi 

dan dibagikan kembali kepada siswa. Apabila  tugas atau ulangan siswa tersebut 

memperoleh hasil yang kurang memuaskan atau kurang memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) mata pelajaran, maka siswa akan dipanggil dan diberikan 

kesempatan untuk mengikuti remedial.
57

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57

 Hj. Rodhiyatun, S.Pd.I, Guru Bahasa Arab, Wawancara, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

27 Februari 2016. 



138 
 

C. Analisis Data 

1. Keterampilan Komunikasi Kepala Madrasah 

Hakikatnya instansi sebagai kumpulan orang yang bersama-sama 

menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan. Instansi merupakan pusat pengelolaan 

keterangan, tempat para karyawan berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu 

guna kepentingan instansi. Tempat karyawan/pegawai menyelesaikan pekerjaan 

administrasi atau tata usaha. Sebagai keseluruhan gedung dengan ruangan kerjanya, 

kantor menjadi tempat pelaksanaan tata usaha dan kegiatan-kegiatan menejemen dari 

suatu organisasi. MTs Negeri 2 Bandar Lampung sebagai lembaga penyelenggara 

pendidikan sudah barang tentu menjadi penggerak organisasi, keberhasilannya akan 

bermuara pada pola komunikasi yang diterapkan. 

Dengan dilakukannya komunikasi kepala madrasah dapat mengetahui 

kelemahan dan kekurangaan guru sehingga dapat melakukan upaya pembinaan dan 

pengembangan profesional guru dengan mengikutsertakan guru pada penataran atau 

seminar, menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan mereka tentang 

pendidikan, seperi cara menyusun perangkat pembelajaran, cara membuat soal yang 

baik, metode efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran, dan sebagainya. 

Berbagai pengetahuan tersebut akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran lebih baik lagi.
58
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Hasil observasi terhadap hambatan peningkatan produktivitas kerja guru 

salah satunya adalah hambatan yang timbul dari guru mengutarakan keterbukaan 

mengeluarkan pendapat yang menyatakan kekurangan pada diri masing-masing. 

Sebagaimana yang dikemukakan salah seorang guru di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, bahwa terkadang saya bingung jika harus membuka internet sebagai sarana 

sumber informasi pengetahuan. Dan malu untuk minta diajarkan oleh teman 

sejawat.
59

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru tersebut, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa peran komunikasi kepala madrasah mampu meningkatkan 

produktivitas guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi kepala madrasah 

dalam meningkatkan produktivitas kerja guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

sudah baik, yaitu kepala madrasah dalam melaksanakan visi misi dan tujuan 

madrasah menggunakan berbagai keterampilan komunikasi yakni komunikasi 

intrapersonal, komunikasi formal dan non formal, komunikasi komunikasi satu tahap, 

komunikasi dua tahap, komunikasi tiga tahap, komunikasi hipodermik, komunikasi 

organisasi, dan komunikasi massa. 
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2. Efektifitas Komunikasi 

Berdasarkan uraian hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi kepala MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung cukup baik dengan memperhatikan keefektifan pesan yang 

hendak disampaikan ditandai dengan adanya, yaitu: pemahaman, kesenangan, 

pengaruh sikap, hubungan yang makin baik dan tindakan. 

Pelaksanaan komunikasi menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, 

kosa kata yang tepat dan artikulasi yang jelas, nada dan intonasi yang baik, bicara 

tidak terlalu cepat, volume suara yang sesuai, menggunakan bahasa yang sederhana 

dan mudah dimengerti, serta menyamakan persepsi. 

Menggunakan bahasa yang sopan, menjunjung tinggi rasa menghormati, dan 

memahami keadaan psikologis si penerima pesan turut memberikan andil dalam 

keberhasilan menyampaikan isi pesan atau informasi. 

Menyampaikan komunikasi dengan memberikan contoh yang membangun 

dapat memberikan suatu pemikiran yang menggugah untuk melakukan hal yang 

disampaikan. 

Memberikan suatu penghargaan baik itu pujian maupun materi terhadap 

tindakan yang telah dilakukan akan memberikan efek “serius” memahami isi 

informasi komunikasi di kemudian hari. 
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3. Kinerja Guru 

Berdasarkan uraian hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi kepala MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung cukup baik dalam mendorong, mengarahkan, menilai 

kinerja guru dengan tujuan meningkatkan prestasi kinerja guru, disiplin, tanggung 

jawab, dan kerjasama antar guru sehingga kinerja seorang guru dapat meningkat dari 

sebelumnya. 

Penilaian kinerja guru yang dilakukan kepala sekolah meliputi aspek prestasi 

kerja pokok seorang guru (membuat RPP, Melaksanakan RPP dan melaksanakan 

evaluasi pembelajaran), tingkat disiplin, tanggung jawab dan kerjasama.  

Kepala madrasah menilai prestasi kerja pokok seorang guru dalam membuat 

RPP, melaksanakan RPP dan melaksanakan evaluasi pembelajaran merupakan 

penilaian yang utama. Dengan adanya itu dapat dilihat bagaimana dan apa yang 

hendak dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Ketika melihat adanya ketidaksesuaian 

antara RPP dengan tujuan pembelajaran, ketidaksesuaian pelaksanaan RPP serta 

melakukan penilaian pembelajaran yang buruk, hal yang dilakukan terutama ialah 

menanyakan perihal yang menjadi kendala, kemudian membimbingnya dan 

melakukan kembali pengawasan. 

Salah seorang guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung juga menyatakan 

bahwa dengan adanya komunikasi dari kepala madrasah memberi solusi dari 
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permasalahan yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran.
60

 Salah seorang 

guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung juga menambahkan bahwa dengan keterbukaan 

komunikasi dengan kepala madrasah memberikan efek sangat berarti. Dapat 

mengutarakan kelemahan dan kekurangan, sehingga para guru diikutsertakan dalam 

berbagai pelatihan pengembangan.
61

  

Tingkat kedisiplinan merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. 

Pemberian contoh kedisiplinan seorang pemimpin kepala madrasah ialah langkah 

awal dalam menumbuhkan kesadaran berdisiplin dan sekaligus meningkatkan budaya 

malu. Kepala madrasah memberikan suatu tugas kepada seorang guru dimulai dengan 

tugas ringan terus meningkat kepada yang berat sesuai dengan kemampuan. 

Pemberian tugas tidak serta merta ditinggalkan begitu  saja agar dapat selesai dengan 

baik dan tepat waktu. Kepala madrasah memberikan pemahaman pentingnya 

kelebihan melakukan kerjasama dengan yang lain. Bebas untuk bekerjasama dengan 

siapapun. Pemberian sanksi dilakukan secara bertahap dimulai dari yang ringan 

hingga berat sesuai tingkat kesalahan berdasarkan peraturan yang berlaku dan 

pemberikan penghargaan pun dilakukan guna memicu kinerja guru. 
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