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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan  merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisah antara 

unsur yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak bisa dipisahkan dengan 

sistem-sistem  kehidupan lainnya seperti keluarga, sosial kemasyarakatan, 

pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Madrasah, sebagaimana tertuang 

dalam pasal 17 (2) UU Sisdiknas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional yang mempunyai fungsi yang sama dengan satuan 

pendidikan lainnya terutama dalam mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.1  

Secara teknis madrasah tidak berbeda dengan sekolah, hanya dengan 

lingkup kultur madrasah mempunyai spesialisasi. Di lembaga ini siswa 

memperoleh pembelajaran hal ikhwal atau seluk beluk agama dan 

keagamaan, sehingga dalam penggunaan kata “madrasah” sering 

dikonotasikan dengan “sekolah agama”.  Oleh sebab itu sekolah atau 

madrasah merupakan bagian dari sistem pendidikan dan merupakan sistem 

yang lebih kecil dengan unsur-unsurnya seperti kurikulum, guru, kepala 

                                                 
1 Departemen Agama RI, Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional no 20 Tahun 

2003, Jakarta, Dirjend Pendidikan Islam, 2007, h, 5 
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sekolah, sarana prasarana, siswa dan orangtua murid, yang semuanya 

merupakan unsur yang saling terkait satu sama lain. Keterkaitan ini harus 

selalu dibina, supaya bisa terus terikat dan bisa berkembang sesuai dengan 

harapan. Semua unsur perlu dikembangkan, dikelola  dengan baik supaya 

output dan outcome dari proses pendidikan tersebut bermutu tinggi. 

Gambaran secara sekilas tentang kualitas dunia pendidikan saat ini di 

tanah air, masih jauh dari yang diharapkan. Ada empat hal yang berkaitan 

dengan kondisi dunia pendidikan saat ini, yaitu: isu seputar masalah guru, 

kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara, manajemen internal 

sekolah, dan isu sarana dan prasarana belajar mengajar. Masalah 

kepemimpinan kepala madrasah, kerja tim guru dan staf, serta tuntutan siswa 

dan masyarakat sangatlah luas. Oleh karena itu, masalah utama yang 

melatarbelakangi ini akan dikhususkan pada masalah kinerja guru. 

Upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta 

pembelajaran selalu dituntut seiring perkembangan kehidupan masyarakat. 

Bukan hanya untuk mendapatkan solusi tuntutan kehidupannya saat ini saja, 

tetapi bahkan pendidikan diberikan kepada siswa untuk menghadapi 

kehidupannya di masa mendatang. Kesadaran dari semua pihak untuk 

meningkatkan mutu dan pengembangan pendidikan, agar dapat menciptakan 

generasi baru yang lebih maju perlu serius dalam menangani masalah ini. 

Mutu pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang 
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tersirat.2 Dalam konteks pendidikan maka mutu berarti meliputi input, proses 

dan output pendidikan. Input pendidikan adalah sesuatu yang harus tersedia 

untuk keperluan proses, dalam hal ini termasuk sumber daya, perangkat lunak  

dan harapan-harapan atau tujuan sebagai pemandu bagi berlangsungnya 

proses nantinya. Input sumberdaya manusia termasuk di dalamnya kepala 

sekolah/madrasah, guru, guru bimbingan konseling, tenaga tata usaha, 

pembina/pelatih eks-kul, dan juga siswa itu sendiri. Sumberdaya alat, 

termasuk segala peralatan/media  pendidikan,  pembelajaran dan 

pengembangan diri, uang, bahan dana lain-lain. Input perangkat lunak, 

termasuk struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-undangan, uraian 

tugas, rencana kegiatan dan program dan lain-lain. Input harapan atau tujuan 

dapat berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh 

sekolah/madrasah. 

 Proses pendidikan dapat diartikan sebagai berubahnya sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain yang dipengaruhi oleh input dan menghasilkan 

output. Dalam pendidikan yang dimaksud proses adalah misalnya proses 

pengambilan keputusan oleh kepala sekolah/madrasah, proses pengelolaan 

kelembagaan atau organisasi, proses pengelolaan program, proses belajar 

mengajar, dan proses monitoring evaluasi. Dan penekanan utama adalah pada 

proses belajar mengajar.  

Suatu proses dapat dikatakan berkualitas tinggi bilamana kegiatan 

koordinasi terkait dengan input yang ada berjalan dengan harmonis atau 

                                                 
2 Pendidikan Nasional,  Konsep Dasar Manajemen Peningkatan MBS , (Jakarta, Dirjen 

Pendidikan Dasar dan  Menengah , 2000), h, 76  
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serasi, sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang terbaik untuk 

terjadinya proses pembelajaran (belajar mengajar), dalam arti pembelajaran 

yang menyenangkan, memberikan motivasi kepada siswa, namun juga 

berhasil efektif. 

Output pendidikan adalah berarti kinerja madrasah, yang berarti juga 

prestasi yang dihasilkan dari proses itu. Kinerja  madrasah dapat diukur dari 

segi kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi dan moral yang dihasilkan 

dari output tersebut. Dalam kaitannya untuk dapat dikatakan sebagai output 

yang berkualitas baik, maka dapat dilihat dari keberhasilan prestasi sekolah, 

khususnya hasil belajar yang dicapai siswa secara akademik menunjukkan 

hasil yang tinggi, misal: nilai akhir semester, rata-rata nilai Ujian Nasional. 

Dan juga prestasi non akademik, seperti imtaq siswa menunjukan prestasi 

yang tinggi. Tampak pada akhlaq siswa madrasah tersebut baik, demikian 

juga dengan moral dari nilai-nilai luhur budi pekerti dan kesopanan dari 

bentuk keseluruhan segala aspek yang dihasilkan dari output tesebut. 

Tinggi atau rendahnya mutu input, proses dan output pendidikan yang 

ada maka akan sangat menentukan mutu pendidikan itu sendiri secara 

keseluruhan. Input, proses dan output yang berkualitas yang menjadi 

karakteristik dari sekolah efektif tidak dapat dipisahkan dari kualitas 

manajemen pendidikan. Dalam konteks ini,  yang dimaksudkan adalah 

manajemen sekolah/madrasah. Hal ini dikarenakan manajemen adalah 

merupakan frame atau kerangkanya, sedangkan sekolah efektif adalah isinya. 

Dapat dikatakan bahwa menjadikan sekolah/madrasah yang efektif 
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memerlukan manajemen sekolah/madrasah yang bermutu. Sebaliknya 

kualitas manajemen sekolah/madrasah sebagian dapat ditandai atau dilihat 

dari sekolah/madrasah efektif. 

Karakteristik manajemen madrasah yang berkualitas baik dapat 

terlihat dari pencapaian nilai secara akademik maupun nonakademik dari 

output madrasah tersebut. Dari segi prosesnya dapat dilihat seperti berikut: 

(1) proses pembelajaran yang tingkat efektivitasnya tinggi; (2) kepemimpinan 

madrasah yang kuat; (3) lingkungan madrasah yang kondusif dan tertib; (4) 

pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; (5) memiliki budaya mutu 

yang baik; (6) memiliki tim kerja  yang kompak, cerdas, dan dinamis; (7) 

memiliki kewenangan atau kemandirian yang tinggi; (8) partisipasi yang 

tinggi dari warga madrasah dan masyarakat; (9) adanya kemauan yang kuat 

untuk selalu berinovasi ke arah yang lebih baik; (10) evaluasi madrasah 

secara berkelanjutan dan dimanfaatkan; (11) memiliki daya responsif dan 

antisipasif terhadap kebutuhan-kebutuhannya; (12) memiliki sistem 

komunikasi yang baik; (13) memiliki akuntabilitas yang tinggi; dan (14) 

memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.3  

Sedangkan dari segi inputnya dapat dilihat apakah sekolah/madrasah 

memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. Apakah sumber 

daya telah tersedia dan siap. Apakah guru dan staf yang dimiliki kompeten 

dan berdedikasi serta memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi. Apakah 

sekolah memiliki harapan untuk berprestasi yang tinggi. Apakah 

                                                 
3 Vaithzal Rivai, Sylviana Murni, Education Management analisi teori dan prkatek.  

(Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h, 156 
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sekolah/madrasah telah memberikan perhatian yang cukup terhadap guru dan 

staf serta memiliki iklim kerja yang kondusif. Apakah sekolah/madrasah 

menfokuskan diri pada para pelanggan khususnya siswanya. Begitu juga 

apakah sekolah memiliki input manajemen yang memadai, yang meliputi 

tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang 

mendukung, aturan main yang jelas dan sistem pengendalian mutu yang 

efektif dan efisien. 

Upaya lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah  

mengadakan perubahan besar pada kebijakan pada sektor pendidikan yang 

bertumpu pada dua paradigma baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah 

meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan. 

Otonomi sektor pendidikan di dalam pada sekolah, agar kepala sekolah dan 

guru memiliki tanggung jawab besar peningkatan kualitas proses 

pembelajaran termasuk penyediaan sarana pendukungnya, seperti kompetensi 

guru, iklim organisasi (sekolah) yang kondusif, sarana prasarana yang 

memadai, termasuk guru yang memiliki kinerja tinggi sebagai komponen 

strategis guna meningkatkan kualitas hasil belajar yaitu terciptanya sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sekolah juga diberikan wewenang penuh 

untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pendidikan. Namun sekolah 

tidak dengan serta merta mengelola pendidikan sesuka hati tetapi harus 

mengacu pada standar pendidikan yang telah ditetapkan. "Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat delapan 
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standar pendidikan nasional yang digarap oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan,yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, 

standar penilaian pendidikan". 4 

Masyarakat dan negara sebagai pengguna jasa pendidikan juga 

menuntut dunia pendidikan untuk bisa menciptakan  pendidikan yang 

bermutu, sehingga terbentuk manusia yang paripurna seperti tujuan 

pendidikan sekarang ini yang termaktub pada Undang-undang Sisdiknas 

Nomor 20 tahun 2003 yang berbunyi:  Berkembangnya potensi siswa agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai jembatan untuk 

mencapai hal tersebut adalah guru mempunyai peranan sentral yang 

kondisinya tidak boleh terabaikan. Guru mempunyai peran sentral dalam 

proses penyelenggaraan pendidikan, tanpa pengabdian, tanpa semangat, dan 

motivasi yang tinggi, serta tanpa kompetensi yang memadai  untuk 

menciptakan sumber daya manusia yang handal, maka tujuan pendidikan 

mustahil dapat dicapai. 

Setiap guru dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan kinerja 

yang optimal dan selalu berprestasi dalam menjalankan tugasnya minimalnya 

memenuhi semua kompetensi yang telah ditetapkan. Di antara kompetensi itu 

                                                 
4 Departemen Agama R. I, Undang-Undang R. I Nomor 20 tahun 2003 Tentang 

SISDIKNAS,  (Jakarta, Dirjend Pendidikan Islam, 2007), h, 15 
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ialah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial.  Guru yang kurang berpengalaman untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai guru dalam  mengimplementasikan kinerja 

yang sesuai dengan tuntutan profesi, sebagai guru profesional di bidangnya  

guna untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sehingga banyak guru yang 

kurang termotivasi lagi dengan banyaknya perubahan metodologi pengajaran 

dalam undang-undang guru dan dosen. Oleh sebab itu dalam upaya 

peningkatan kinerja profesional seorang guru harus ada akuntabilitas publik 

yang berupa otonomi sekolah atau madrasah tentang tanggungjawab guru 

terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan, serta pelaksanan 

manajemen secara menyeluruh terhadap semua aspek lembaga pendidikan 

secara menyeluruh. Istilah kinerja sebagaimana disebutkan oleh Gibson yaitu 

“Job performance is The outcomes of jobs that relate to the purposes of the 

organization such as quality, efficiency, and other criteria of effectiveness”, 5 

yang berarti bahawa kinerja adalah hasil kerja yang berhubungan dengan 

tujuan organisasi seperti kualitatas, efisiensi, dan kuantitatas efektivitas. 

Kinerja guru dalam kaitan dengan mutu pendidikan harus dimulai 

dengan dirinya sendiri. Sebagai pribadi, guru merupakan perwujudan diri 

dengan seluruh keunikan karakteristik yang sesuai dengan posisinya sebagai 

pemangku profesi keguruan. Kepribadian merupakan landasan utama bagi 

perwujudan diri sebagai guru yang efektif, baik dalam melaksanakan tugas 

profesionalnya di iklim lingkungan pendidikan dan iklim lingkungan 

                                                 
5 James L. Gibson, et all Organizations,  Behavior, Structure & Recesses, (New York, 

McGraw-Hill, 2006), p, 374 
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kehidupan lainnya. Ini berarti bahwa untuk mencapai kinerja yang baik 

dipengaruhi oleh faktor diri sendiri atau kemampuan dan faktor lingkungan 

atau motivasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja dapat dilihat dari  faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Davis dalam 

Mangkunegara yang merumuskan, ada tiga faktor yang mempengaruhinya 

yaitu: (1) Human Performance (penampilan kerja)  = ability + motivation; (2) 

Motivation = attitude + situation; dan (3) Ability (kemampuan potensi diri) = 

knowledge + skill (kemampuan reality).6 Hal ini mengandung makna bahwa 

seorang guru harus mampu mewujudkan pribadi yang efektif untuk dapat 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai guru. Untuk itu, ia 

harus mengenal dirinya sendiri dan mampu mengembangkannya ke arah 

terwujudnya pribadi yang sehat dan paripurna (fully functioning person). 

Kinerja guru merupakan kondisi yang diposisikan sebagai garda 

terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi perhatian banyak orang, yang 

tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas dedikasi dan 

loyalitas pengabdiannya. Sementara itu kinerja guru, apabila adanya 

pemberian penghargaan yang sesuai dan memadai itu diharapkan dapat 

memberikan motivasi kerja untuk secara intrinsik lebih menyadari akan posisi 

dan tangung jawabnya, sehingga mendorong untuk berkinerja secara optimal.  

                                                 
6 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Perusahaan, (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2008), h, 67 
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Penilaian mengenai kinerja guru, biasanya selalu dikaitkan dengan 

hubungan rasio antara keluaran (output) yang dihasilkan dengan masukan 

(input) dari sumber-sumber yang digunakan untuk mencapai hasil yang 

diharapkan".7 Artinya bahwa kinerja guru, dalam hal ini kinerja yang 

dilakukan oleh seorang guru haruslah mampu membawa suatu perubahan dan 

hasil pendidikan yang lebih baik sebagai tujuan akhir, di mana kinerja guru 

tersebut sangat bergantung kepada sumber-sumber yang ada di sekolah, 

terutama kompetensi guru itu sendiri dan iklim organisasi yang ada di 

sekolah/madrasah. 

Hal-hal yang berkaitan dengan kinerja guru, seperti kompetensi guru 

dalam setiap studi tentang ilmu kependidikan, persoalan yang berkenaan 

dengan guru dan jabatan senantiasa disinggung, bahkan menjadi salah satu 

pokok bahasan yang mendapat tempat tersendiri di tengah-tengah ilmu 

kependidikan yang begitu luas dan kompleks. Hal ini menunujukan bahwa 

betapa pentingnya seorang guru memahami tentang ilmu kependidikan atau 

kompetensi paedagogik, karena dengan memahami kompetensi pedagogik 

maka guru tersebut akan dapat mengembangkan kemampuan anak didiknya 

dengan maksimal, akan menguasai dan mengerti bermacam-macam teori 

pendidikan sehingga dapat memilih teori mana yang paling baik untuk 

membantu perkembangan anak didik. Selain itu guru juga diharapkan dapat 

memahami bermacam-macam model pembelajaran. Dengan semakin 

mengerti banyak model pembelajaran, maka dia akan lebih mudah mengajar 

                                                 
7 Google, www.ydba.astra.co.id. 28 Februari 2011. 
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pada anak sesuai dengan situasi anak didiknya. Pada dasarnya peningkatan 

kompetensi pedagogik  guru akan menghindarkan kegiatan pembelajaran 

yang bersifat monoton, tidak disukai siswa dan membuat siswa kehilangan 

minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya. Dewasa ini perhatian itu 

bertambah besar sehubungan dengan kemajuan pendidikan dan kebutuhan 

guru yang semakin meningkat, baik dalam mutu maupun jumlahnya. 

Berhubungan dengan variabel penelitian tentang kepemimpinan 

kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi pedagogik 

terhadapa kinerja guru dalam al-Qur’an surat Al-Mujaadilah ayat 11 

disebutkan bahwa kinerja yang keras dengan disertai oleh ilmu akan mampu 

menghasilkan hasil yang lebih optimal serta hasil yang lebih baik dan lebih 

bermutu. Bila hal ini dikaitkan dengan pendidikan, maka sangatlah tepat 

karena dalam pengembangan pendidikan sangat dibutuhkan adanya kinerja 

guru yang profesional: 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u # sŒÎ) Ÿ≅ŠÏ% öΝ ä3s9 (#θßs¡¡x� s? †Îû Ä§Î=≈ yfyϑ ø9 $# (#θßs|¡øù$$ sù Ëx |¡ø� tƒ ª! $# öΝä3s9 ( # sŒÎ) uρ 

Ÿ≅ŠÏ% (#ρâ“ à±Σ $# (#ρâ“à±Σ $$sù Æìsùö� tƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u öΝ ä3ΖÏΒ tÏ% ©!$# uρ (#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# ;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊇⊇∪    

 
Artinya:“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”.8 

 

                                                 
8 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Semarang: CV.Toha Putra, 1990), h, 

910 
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Selain dari itu ayat tersebut di atas bahwa secara tersirat bila dipahami 

dapat memberikan penjelasan terhadap nilai-nilai pada variabel penelitian 

yang sedang penulis teliti, yaitu sebagai berikut: penggalan ayat “Hai orang-

orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam 

majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu”, hal ini jelas secara tersurat adalah suatu sifat yang harus dimilki 

oleh seoarang kepala madrasah yaitu suatu sifat mau membuka diri, mau 

menghargai, mau melihat terhadap sekeliling atau lingkungannya dan bagi 

seorang guru harus mampu mengembangkan diri dengan sifat membuka hati 

mau menerima masukan, arahan dan nasihat dari orang lain sebagai bentuk 

motivasi diri dari luar dirinya, begitu juga dari dalam dirinya sendiri harus 

mampu melapangkan hatinya untuk selalu berusaha lebih baik dengan 

keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan kemudahan dan kelapangan 

pada diri kita. Dengan demikian, penggalan ayat tersebut secara tersirat dapat 

menguatkan dan mendukung terhadap variabel kepemimpinan kepala 

madrsah dan motivasi kerja guru. Selanjutnya pada penggalan ayat ” Dan 

apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”, berdasarkan penggalan ayat 

tersebut dapat diambil makna bahwa kita harus mampu melihat sekeliling 

kita, lingkungan kita dan orang yang ada disekitar kita, serta bagaimana kita 

mampu memahami apa yang ada di sekitar kita yang berarti sebagai iklim 

kerja. Begitu juga dengan ditinggikannya derajat orang beriman dan berilmu 
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pengetahuan hal ini secara tersirat menjelaskan kompetensi diri sebagai 

seorang guru harus memiliki keyakinan sebagai motivasi diri dan kemampuan 

keilmuan atau akademik sebagai kompetensi pedagogik. Dengan demikian, 

penggalan ayat tersebut secara tersirat sangat mendukung variabel penelitian 

tentang iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi pedagogik. Selanjutnya 

pada penggalan ayat berikutnya yaitu “ Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”, hal ini berarti bahwa apa yang kita kerjakan akan selalu 

diketahui dan dinilai oleh Allah. Dengan demikian, penggalan ayat tersebut 

dapat menjadi inspirasi terhadap motivasi kerja dan hasil kerja atau kinerja 

yang kita lakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjelasan dari surat Al-

Mujadalah ayat 11 tersebut  di atas secara tersirat sangat mendukung dan 

memberikan inspirasi terhadap variabel-variabel yang sedang penulis teliti 

yaitu variabel kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja, 

kompetensi pedagogik dan variabel kinerja guru.   

Disertasi ini mempunyai tema ”Kinerja Guru Madrasah”. Tema 

tersebut tentu saja sangat luas, dan banyak variabel yang terlibat di dalamnya. 

Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada masalah yang cukup sempit, yaitu 

“Pengaruh kepemimipinan kepala madarasah Tsanawiyah negeri, iklim 

kerja, motivasi kerja dan  kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru 

madrasah Tsanawiyah  negeri di kabupaten Lampung Selatan”.  

Dalam proses pendidikan guru memiliki tugas yang penting. Menurut 

Usman, tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.9 

                                                 
9 Uzer Usman,  Menjadi Guru Profesional, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002), h, 7. 
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Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

melatih berarti mengembangkan keterampilan pada diri siswa. 

Ada beberapa alasan mengapa kinerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya perlu untuk dikaji lebih lanjut: Pertama, guru mempunyai peranan 

penting bagi suatu bangsa dan negara. Tugas guru tidak sekedar memberikan 

pelajaran seperti yang terkandung dalam kurikulum formal saja, tetapi 

meliputi seluruh aspek kehidupan yang tidak tercantum dalam mata pelajaran  

secara nyata seperti kejujuran, sopan santun, keikhlasan, kerja keras dan lain 

sebagainya. Kedua, adanya fenomena penurunan kinerja guru, hal tersebut 

dapat terlihat dari guru yang mangkir dari tugas, guru hanya mengajar saja, 

tetapi peran sebagai pendidik kurang, sehingga sering terjadi penyimpangan 

moral yang dilakukan beberapa siswa yang tidak sesuai dengan harapan dari 

hasil pendidikan. Ketiga, peningkatan mutu pendidikan secara formal, aspek 

guru memiliki peranan yang amat penting dalam mewujudkan pendidikan 

para siswanya. 

Tuntutan profesi untuk menjadikan guru yang memiliki kompetensi 

yang tinggi sesuai dengan penghargaan kinerjanya untuk dapat diakui oleh 

pemerintah masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan atau survei awal yang peneliti lakukan terhadap empat madrasah 

Tsanawiyah negeri  di kabupaten Lampung Selatan  yaitu MTs.N 1 Lampung 

Selatan di Kalianda, MTs.N 2 Lampung Selatan di Palas, MTs.N 3 Lampung 

Selatan di Sidoharjo Waypanji dan MTs.N 4 Lampung Selatan di Banjarsari 
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Waysulan yang kaitannya dengan penilaian kinerja guru diperoleh beberapa 

data, yang berindikasi dan mengarah kepada  kinerja guru. Yaitu: 

Tabel. 1 
Presentase status guru, kondisi tempat tinggal guru terhadap madrasah 

MTs. N kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2014/2015  

NO 
Status 
Guru 

Kondisi Tempat Tinggal terhadap Madrasah 
dalam  ( KM ) Jumlah 

Persen 
( % ) 

0-5 6 -10 11-15 16-20 21-25 26-30 > 30 

1 PNS 15 15 10 8 6 6 19 79 55,24 
2 HONORER 20 16 10 8 4 2 4 64 44,76 

JUMLAH 35 31 20 16 10 8 23 
143 

PERSEN ( % ) 24,48 21,68 13,99 11,19 6,99 5,59 16,08 
 

Sumber: Tata Usaha MTs. N kabupaten Lampung Selatan 

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa status guru pada MTs 

Negeri di Kabupaten Lampung Selatan 55,24 % atau 79 orang berstatus 

sebagai guru PNS baik itu guru PNS Kementerian Agama ataupun guru PNS 

DPK dari Dinas Pendidikan, sedangkan 44,76 % atau 64 orang guru berstatus 

guru honorer. Selanjutnya kondisi tempat tinggal guru dengan madrasah 

dapat dilihat bahwa guru yang bertempat tinggal 0 – 5 KM hanya 24,48 % 

atau 35 orang guru dan bahkan dari jumlah tersebut yang lebih banyak adalah 

guru honorer, dan guru yang bertempat tinggal 26 – 30 sebanya 5,59 % atau 8 

orang guru, begitu juga yang bertempat tinggal lebih dari 30 KM sebanyak 

16,08 % atau 23 orang guru dan dapat dibaca bahwa yang bertinggal pada 

jarak tersebut lebih banyak adalah guru yang status PNS. Berdasarkan realita 

kondisi tersebut dengan jumlah guru yang PNS hanya 55,24 % atau 79 orang 

guru, serta dominan bertempat tinggal lebih dari 30 KM  terhadap madrasah, 

maka hal ini akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan, 

karena kondisi yang sedemikian juga akan mempengaruhi produktivitas 
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kinerja dari seorang guru dalam suatu lembaga pendidikan, dan pencapaian 

tujuan pendidikan dapat dilihat dari produktivitas kinerja gurunya. 

Selanjutnya selain data yang berhubungan dengan kondisi tempat tinggal 

guru serta status guru Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kabupaten Lampung 

Selatan, yang tersebar pada empat MTs.N sebagaimana tersebut di atas, dapat 

dilihat pula tentang data presentase kehadiran guru, yang dapat berpotensi 

pada produktivitas kinerja guru, yaitu sebagaimana pada tabel berikut ini. 

Tabel. 2 
Presentase kehadiran guru dari bulan Januari sampai dengan Juni 2014  

MTs. N di kabupaten Lampung Selatan T.P 2013/2014  
berdasarkan hari kerja 

NO BULAN 
JUMLAH KETERANGAN JUMLAH 

ABSEN 
PERSEN  

( % ) HARI KERJA IZIN SAKIT  TK 
1 Januari 23 x 4 ( 92 ) 18 9 2 29 31,52 
2 Februari 24 x 4 ( 96 ) 25 4 0 29 30,21 
3 Maret 26 x 4 ( 104 ) 22 1 1 24 23,08 
4 April 27 x 4 ( 108 ) 28 0 0 28 25,93 
5 Mei 27 x 4 ( 108 ) 22 10 2 34 31,48 
6 Juni 18 x 4 ( 72 ) 22 0 0 22 30,56 

JUMLAH 580 137 24 5 166 28,62 
Sumber: Tata Usaha MTs. N kabupaten Lampung Selatan 

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran 

guru masih tinggi, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni dengan total 

persentase 28,62 % , ketidakhadiran guru tersebut dengan beberapa alasan 

137 hari atau 23,62 % karena alasan izin, karena alasan sakit 24 hari atau 4,14 

% dan 5 hari atau 0,86 % tanpa adanya keterangan. Jumlah absensi 

ketidakhadiran yang masih relatif tinggi tersebut dapat menjadi suatu indikasi 

tentang rendahnya kedisiplinan dan kinerja guru. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan, karena tinggi rendahnya kinerja atau 
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produktivitas dalam suatu lembaga dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan atau 

kehadirannya.  

Selain kondisi tersebut di atas yang berpotensi terhadap kinerja guru 

pada MTs.N di Kabupaten Lampung Selatan, dapat dilihat pula presentase 

jenjang pendidikan dan kelengkapan administrasi guru yang berhubungan 

dengan tugasnya sebagai guru, baik yang berhubungan dengan kelengkapan 

program ataupun dalam proses pelaksanaan program termasuk di dalamnya 

adalah evaluasi, bimbingan, remedial serta pengayaan terhadap siswa. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel hasil survai dan wawancara penulis dengan 

waka-waka kurikulum MTS.N di Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana 

tabel di bawah ini: 

Tabel. 3 
Presentase jenjang pendidikan guru dan kelengkapan administrasi guru  

MTs. N di kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2014/2015  

NO 
Kelengkapan  
ADM Guru 

JENJANG PENDIDIKAN 
JUMLAH PERSEN 

( % ) (< /= D3) S.1 S.2 S.3 

1 
Telah Lengkap 
dan melaksanakan 
semua Program 

1 116 6 0 123 86,01 

2 

Telah Lengkap 
dan belum 
melaksanakan 
semua Program 

3 9 0 0 12 8,39 

3 

Belum Lengkap 
dan belum 
melaksanakan 
semua Program 

6 2 0 0 8 5,59 

JUMLAH 10 127 6 0 
143 

PERSEN ( % ) 6,99 88,81 4,20 0,00 
Sumber: Waka Kurikulum dan Tata Usaha MTs. N kabupaten Lampung Selatan 
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Berdasrkan uraian pada tabel di atas diketahui bahwa tingkat atau 

jenjang pendidikan guru pada madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan ternyata masih ada yang berpendidikan kurang dari atau 

sama dengan pendidikan Diploma (D3) yaitu 6,99 % atau 10 orang guru, dan 

berhubungan dengan kelengkapan administrasi yang harus dibuat dan 

dilaksanakan prosesnya oleh guru ternyata juga masih ada yang belum 

lengkap yaitu 5,59 % atau sekitar 8 orang guru dan hal ini dominasi adalah 

yang berpendidikan kurang dari atau sama dengan D3. Begitu juga dengan 

guru yang sarjana S1 sejumlah 88,81 % atau 127 orang guru jumlah tersebut 

adalah sudah signifikan, akan tetapi sebagaimana data di atas hampir 

separuhnya adalah guru honorer madrasah, maka hal inipun akan berpengaruh 

terhadap tuntutan produktivitas kinerja guru dalam mencapai tujuan 

pendidikan pada MTs negeri di kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan 

kondisi yang sedemikian oleh pengelola madrasah dilakukan karena suatu 

tuntutan untuk dapat melaksanakan program pendidikan dengan kondisi 

mengangkat guru honorer, walaupun terkadang juga displin ilmu yang dimilki 

oleh seorang guru tidak sesuai dengan yang diajarkan atau dengan istilah lain 

mis-mach. Keberadaan dan keadaan guru madrasah sebagaimana diuraikan 

tersebut diatas dapat menjadi suatu indikasi tentang rendahnya produktivitas 

dan kinerja guru. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan, karena tinggi rendahnya produktifitas atau kinerja guru dalam 

suatu lembaga pendidikan sangat menentukan keberhasilan dan pencapaian 

tujuan pendidikan. 



19 
 

Selanjutnya selain data tersebut di atas yang berpotensi mempengaruhi 

kinerja guru pada madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung 

Selatan, dari sisi tingkat motivasi dan kompetensinya sebagai guru terutama 

kompetensi pedagogik dapat dilihat pula  tentang data yang berhubungan 

dengan kepemimpinan kepala madrasah dan iklim kerja di madrasah yang hal 

ini juga berpengaruh pada peningkatan kinerja guru. Data tersebut dapat 

dilihat pada tabel hasil survai dan wawancara penulis dengan waka-waka 

kurikulum madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan, 

sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel.4 
Data tentang kepemimpinan kepala madrasah pada MTs. N  

di kabupaten Lampung Selatan 

No 
Kepemimpinan 

Kepala Madrasah 
Nama Madrasah 

Ket 
MTs. N 1 MTs.N 2 MTs.N 3 MTs.N 4 

1 Pendidikan S1 S1 S2 S1   
2 Usia > 55 th > 50 th > 40 th > 55 th   
3 Masa kerja > 25 th > 25 th > 15 th > 25 th   
4 Golongan IV.a IV.a IV.a IV.a   
5 Jarak tempat tinggal > 65 Km > 65 Km > 70 Km > 65 Km   

6 
Kepemimpinan 
kepala madrasah 

Demokratis Demokratis Demokratis Demokratis   

 7  Penilaian kinerja 
Kamad  2 thn terakhir Baik Baik Baik Baik   

Sumber:Hasil wawancara Waka Kurikulum dan Tata Usaha MTs. N kabupaten Lampung Selatan 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah pada MTs.N di kabupaten Lampung Selatan  diperoleh secara 

umum kepemimpinan kepala madrasah sudah cukup baik dan memenuhi 

standar hal ini dapat terlihat dari tingkat pendidikan 75% kepala madasah 

adalah sarjana S.1 dan 25% sudah sarjana S.2, sedangkan secara psikologis 

sudah sangat dewasa begitu juga dari tingakat golongan secara keseluruhan 
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sudah golongan guru dewasa dan dari pengalaman kerja 75% memilki 

pengalaman kerja diatas 25 tahun dan hanya 25% yang memilki pengalaman 

dibawah 20 tahun, hanya dari segi jarak tenpat tinggal secara umum kepala 

madrasah bertempat tinggal lebih 65 km dari madrasah, mungkin hal inilah 

yang menjadi permasalahan kurang keefektifan dalam kendali kepemimpinan 

kepala madrasah dalam upaya peningkatan kinerja guru. Akan tetapi secara 

umum bahwa tingkat kepemimpinan kepala madrasah Tsanawiyah negeri di 

kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. 

Selain data tersebut yang dimungkinkan berpotensi dalam 

memberikan pengaruh terhadap kinerja guru pada MTs. N di kabupaten 

Lampung Selatan adalah data tentang kondisi iklim madrasah. Data tersebut 

dapat dilihat pada tabel hasil survai dan wawancara penulis dengan waka-

waka kurikulum MTS. N di kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana tabel 

di bawah ini: 

Tabel.5 
Data tentang iklim kerja madrasah pada MTs. N  

di kabupaten Lampung Selatan 

No Keadaan iklim madrasah 
Nama Madrasah 

Ket 
MTs. N 1 MTs.N 2 MTs.N 3 MTs.N 4 

1 Kondisi gedung dan ruangan Baik   Baik    Baik    Baik      
2  Lingkungan madrasah  Baik   Baik    Baik    Baik      

3 
Penerangan dan suhu di 
madrasah 

Kurang  cukup  cukup   kurang    

4 
Hubungan dan komunikasi 
antar warga madrasah 

 Baik   Baik    Baik     Baik     

5 
Kerja sama antar personal 
madrasah 

 Cukup  Baik    Baik    Baik      

6 
kreativitas dan inovasi guru 
serta staf madrasah 

 Baik   Baik     Baik   Baik      

Sumber:Hasil wawancara Waka Kurikulum dan Tata Usaha MTs. N kabupaten Lampung Selatan 
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Berdasarkan data hasil observasi dan wawancara pada awal penelitian 

sebagaimana tersebut di atas bahwa kondisi iklim kerja pada madrasah 

Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan dapat di katan secara 

umum adalah sudah memenuhi standar atau dalam kategori baik, hanya pada 

masalah penerangan dan suhu yang masih dalam katagori cukup akan tetapi 

pihak madrasah selalu berupaya melakukan perbaikan dan penataan kondisi 

dan suasana madrasah untuk menjadi lebih nyaman dan harmonis. Hal ini 

menunjukkan sebagai bukti bahwa kepala madrasah sebagai manajer selalu 

menggerakkan dan memotivasi semua potensi yang ada agar kinerja 

madrasah terutama kinerja para guru menjadi lebih baik, karena guru sebagai 

ujung tombak keberhasilan madrasah. 

Kinerja guru menjadi optimal, jika pada setiap perbuatan dalam 

pekerjaannya mendapatkan motivasi, bimbingan dan arahan dari kepala 

madrasahnya.  Adanya kepemimpinan kepala madrasah yang baik dalam 

bekerja merupakan pendorong untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya untuk mencapai prestasi kerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Tenaga pendorong yang berupa motivasi, bimbingan dari kepala madrasah 

pada seorang guru yang cukup besar, membuat guru  bersemangat dalam 

bekerja, sehingga lebih mengupayakan dalam meningkatkan kerjanya. Guru 

sebagai pendidik dan pengajar agar memiliki kinerja yang berprestasi, maka 

sebaiknya kepala madrasah banyak memberikan dorongan atau motivasi yang 

akan merangsang mereka untuk mau berusaha meningkatkan potensinya 

menjadi lebih baik lagi.  Dalam menjalankan tugas kesehariannya guru sering 
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merasa lemah, merasa tidak mampu dan tugas pembelajaran banyak yang 

tidak dinamis, pembelajaran sering bersifat statis tanpa adanya aktivitas yang 

menggerakan potensi siswa secara optimal.  Sehingga guru sering datang 

terlambat di kelas,  penguasaan bahan ajar rendah, tidak membuat atau kurang 

baik dalam membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), oleh sebeb 

itu pada akhirnya  prestasi kinerja guru makin lama makin menurun. 

Selanjutnya hal lain yang diduga juga menentukan kinerja guru adalah 

iklim kerja atau lingkungan kerja. Dalam mengajar guru tidak akan terlepas 

dari iklim kerja dan lingkungan sekitarnya, baik guru-guru, masyarakat 

sekitar dan orangtua siswa serta sarana dan prasarana madrasah. 

Meningkatkan kinerja guru merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh 

semua komponen sekolah/madrasah. Guru yang produktif adalah guru yang 

mampu mengembangkan kemampuan dan memiliki inovasi dalam 

melaksanakan tugasnya. Guru memiliki tugas dan tanggung jawab moral 

yang besar terhadap keberhasilan siswa, tetapi guru bukanlah satu-satunya 

faktor penunjang keberhasilan siswa. Faktor lain seperti kurikulum, siswa, 

dukungan masyarakat, iklim dan lingkungan pendidikan, serta pembiayaan 

pendidikan juga menjadi penunjang keberhasilan. Guru dituntut dengan 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna sekolah seperti 

siswa, orangtua dan masyarakat. 

Masalah kinerja guru merupakan salah satu dari kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apa pun. Kinerja 

guru dapat menjadi baik dalam menjalankan pekerjaannya, jika guru tersebut 
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memiliki kompetensi-kompetensi di antaranya adalah: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi, pelatihan, dan pengalaman profesional. 

Secara teoretis keempat jenis kompetensi tersebut dapat dipisah-pisahkan satu 

sama lain, akan tetapi secara praktis sesungguhnya keempat jenis kompetensi 

tersebut tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Di antara keempat jenis 

kompetensi itu saling menjalin secara terpadu dalam diri guru. Guru yang 

terampil mengajar tentu harus memiliki pribadi yang baik dan mampu 

melakukan social adjustment dalam kerjanya secara profesional baik di 

sekolah maupun di masyarakat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru bila dapat dipenuhi 

secara layak dan memadai, maka  akan menunjukkan kualitas kinerja guru 

menjadi lebih maksimal di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi sampai saat ini masih ada 

sebagian guru yang belum menunjukkan kinerja yang baik, tentunya hal ini 

akan berpengaruh terhadap  kinerja guru secara makro. Menyadari tuntutan 

guru menjadi pusat perhatian untuk melakukan kinerja secara optimal dalam 

proses pembelajaran. 

Guru adalah subyek dalam proses pembelajaran, karenanya guru harus 

memiliki kompetensi pedagogik, motivasi kerja yang tinggi, dan peran aktif 

dalam setiap kegiatan belajar. Peran guru dalam kegiatan itu dituntut sebagai 

tenaga yang berkompeten dan fasilitator yang dapat membantu memudahkan 

siswa dalam mencapai tujuan belajar serta mampu menghantarkan para siswa 
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menjadi manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu maka guru adalah sebagai 

salah satu komponen sekolah/madrasah yang memiliki peranan penting dan 

turut menentukan kelancaran dan keberhasilan lembaga pendidikan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Agar guru dapat 

melaksanakan dan menyelenggarakan kinerjanya dengan baik, maka dituntut 

untuk memiliki kompetensi pedagogik, motivasi kerja yang tinggi dan kinerja 

yang baik.  

B. Identifikasi Masalah  
Pencapaian kinerja yang baik dan berkualitas merupakan sesuatu yang 

sangat diharapkan baik oleh pribadi pekerja ataupun lembaga pendidikan, 

karena dengan kinerja yang baik sebagai bukti bahwa kinerja tersebut 

profesional, dan untuk mencapai kinerja yang baik dipengaruhi oleh faktor 

diri sendiri atau kemampuan dan faktor lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian di atas, maka dapat di 

identifikasikan masalah-masalah penelitian yang berpengaruh terhadap 

kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan 

sebagai berikut: 

1. Belum cukup tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memenuhi 

standar kebutuhan siswa 

2. Belum terbangunnya kondisi lingkungan madrasah yang secara asri dan 

nyaman bagi guru dan siswa  

3. Belum maksimalnya efektifitas kepemimpinan kepala madrasah dalam 

menjalankan manajemen madrasah 
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4. Belum maksimalnya pelaksanaan budaya displin kerja organisasi 

madrasah  

5. Belum terpenuhinya jumlah guru yang sesuai kebutuhan kualifikasi 

akademik dan kompetensinya  

6. Masih kurangnya motivasi diri guru untuk berprestasi  

7. Masih rendahnya komitmen warga madrasah terhadap mutu madasah 

8. Belum maksimalnya dukungan dan peran komite madrasah  

9. Belum terlaksananya kegiatan KKG dan MGMP secara maksimal 

10. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi guru oleh kepala madrasah 

  
C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan urain pada latar belakang masalah penelitian dan 

identifikasi masalah penelitian, bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru adalah sangat banyak, penelitian ini membahas 

tentang kinerja guru MTs Negeri di Kabupaten Lampung Selatan dan dibatasi 

pada lima variabel penelitian saja karena variabel inilah yang dianggap oleh 

penulis sebagai variabel yang berpotensi dan mempengaruhi dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan. Kelima variabel tersebut yaitu kepemimpinan kepala 

madrasah (variabel X1), iklim kerja (variabel X2), motivasi kerja (variabel 

X3), kompetensi pedagogik guru (variabel X4), keempat variabel tersebut 

sebagai  variabel  bebas atau variabel eksogen dan sebagai variabel terikat 

atau variabel endogen adalah kinerja guru (variabel Y).  Unit analisis dalam 
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penelitian ini adalah seluruh guru pada madrasah Tsanawiyah negeri di 

kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan data-data di atas dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh langsung positif kepemimpinan kepala madrasah 

terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan? 

2. Apakah  ada pengaruh langsung positif iklim kerja terhadap kinerja guru 

madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan?   

3. Apakah ada pengaruh langsung positif motivasi kerja terhadap kinerja 

guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan?  

4. Apakah ada pengaruh langsung positif kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung 

Selatan?  

5. Apakah ada pengaruh langsung positif kepemimpinan kepala madrasah, 

iklim kerja, motivasi kerja dan kompetensi pedagogik secara bersama-

sama terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan? 

 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis sampaikan serta 

berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah 
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penelitian, maka dalam penelitian ini dapat penulis sampaikan kerangka pikir 

penelitian sebagai berikut: 

 

1.  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah  Terhadap Kinerja Guru  
 

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan-tindakan guna 

mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk 

mencapai tujuan; atau kepemimpinan adalah proses pemberian bimbingan 

atau tauladan dan pemberian jalan yang mudah (fasilitas) daripada pekerjaan 

orang-orang yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.10 Oleh sebab itu  kepala sekolah/madrasah 

sebagai seorang pemimpin harus mampu melakukan berbagai tindakan 

maupun pemikiran dalam mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada 

para guru untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kesuksesan 

kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dapat diketahui dari indikator-

indikator keberhasilan yang meliputi kepala sekolah sebagai edukator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator.  

Kinerja adalah hasil  kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.11 Sehingga kinerja guru adalah 

prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

atau pekerjaannya, yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

                                                 
10 Mardjin Syam, Kepemimpinan dalam Organisasi, (Surabaya, Yayasan Pendidikan 

Practise, 2006), h.4. 
 11 Anwar Prabu Mangkunegaran, Loc.Cit 
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mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai 

dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja merupakan akumulasi dari kemampuan (ability), motivasi 

(motivation) dan kesempatan (opportunity). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Davis dalam Mangkunegara yang merumuskan, ada tiga faktor yang 

mempengaruhinya yaitu: (1) Human Performance (penampilan kerja)  = 

ability + motivation; (2) Motivation = attitude + situation; dan (3) Ability 

(kemampuan potensi diri) = knowledge + skill (kemampuan reality).12 

Seorang guru dapat menunjukkan kinerja yang baik apabila pada dirinya 

telah dimiliki kemampuan terkait dengan bidang yang digelutinya, telah 

dimiliki pula motivasi untuk membina dan mengembangkan dirinya, dan 

telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan segala kemampuan. Ini 

artinya, kinerja seorang guru akan meningkat kinerjanya apabila guru 

tersebut ditingkatkan kemampuannya, dirangsang motivasinya, dan 

diberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri. 

Salah satu upaya agar kinerja guru semakin meningkat maka 

diperlukan arahan dan koordinasi dari kepala sekolah. Untuk 

meningkatkan kinerja, kepala sekolah membina para guru agar memiliki 

kualifikasi pendidikan profesi yang lebih memadai, seperti: guru MTs 

yang belum sarjana agar segera menuntaskan pendidikan sampai sarjana, 

bahkan apabila mungkin sampai dengan pascasarjana. Guru pun dibina dan 

dikembangkan  kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang ilmu yang 

                                                 
 12 Ibid 
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digelutinya. Ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan para guru dalam 

pelatihan-pelatihan yang mengarahkan pada pengayaan wawasan 

kependidikan dan keterampilan mengajar. Pembinaan dan pengembangan 

kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik. Dengan 

kemampuan ini para guru bukan hanya memahami pikiran para siswa, 

tetapi juga akan lebih memahami perasaan mereka. Melalui 

kemampuannya diharapkan guru dapat mengarahkan pembelajaran yang 

tidak hanya menantang tetapi juga menyenangkan. Pembinaan dan 

pengembangan jiwa kreatif dan produktif, mempunyai komitmen tinggi 

terhadap profesi dan upaya menanamkan rasa selalu berkeinginan 

melakukan pengembangan diri secara terus menerus. 

Adanya kepemimpinan kepala madrasah yang baik maka diduga 

prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam  melaksanakan tugasnya 

atau pekerjaannya pun akan meningkat pula. Dengan kata lain, diduga 

terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan kepemimpinan kepala 

madrasah terhadap kinerja guru pada MTs Negeri di kabupaten Lampung 

Selatan. 

 
2.  Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Secara konsep, iklim kerja di madrasah didefinisikan sebagai 

seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, ethos, suasana 

bathin, dari setiap  sekolah.13 Selanjutnya Pidarta mengemukakan iklim 

belajar mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan 

                                                 
13 Fiser and Fiser, Motivasi dan Iklim Lingkungan Kerja Sekolah, (htpp:// Media Diknas, 

go.id/media.document/467.pdf., 2010), h, 1 
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belajar siswa. Sebab iklim yang kondusif memberikan perasaan nyaman dan 

bebas bagi guru yang bekerja dan belajar mereka semakin meningkat.14 

Sehingga dapat diartikan bahwa iklim kerja adalah suasana kerja yang 

memberi karakter, spirit, suasana bathin, dari setiap  sekolah baik kondisi 

fisik dan non-fisik yang dirasakan oleh guru di dalam melaksanakan 

tugasnya. Suksesnya sekolah terkait dengan iklim yang kondusif, meliputi 

unsur pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian  hasil belajar siswa, program tindak lanjut, 

wawasan pendidikan, kepribadian guru, profesionalisme guru, dan 

kompetensi guru memungkinkan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru 

menjadi lebih baik di masa mendatang. 

Sebagaiman telah disebutkan di atas bahwa kinerja guru adalah 

prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

atau pekerjaannya, yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai 

dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja merupakan akumulasi dari kemampuan (ability), motivasi 

(motivation) dan kesempatan (opportunity). Seorang guru dapat 

menunjukkan kinerja yang baik apabila pada dirinya telah dimiliki 

kemampuan terkait dengan bidang yang digelutinya, telah dimiliki pula 

motivasi untuk membina dan mengembangkan dirinya, dan telah diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan segala kemampuan. Ini artinya, kinerja 

                                                 
14 Made Pidtiarta, Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar. (Jakarta, Gramedia,  

2005),  h, 67 
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seorang guru akan meningkat kinerjanya apabila guru tersebut 

ditingkatkan kemampuannya, dirangsang motivasinya, dan diberikan 

kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri. 

Iklim kerja dikaitkan dengan kinerja seorang guru, ada dua dimensi 

yang sangat berpengaruh, yaitu secara fisik maupun secara non-fisik. 

Seorang guru dapat semakin bersikap positif dan terdorong untuk 

melaksanakan tugasnya, jika didukung dengan dukungan fasilitas yang 

memadai, seperti keadaan yang kondusif, nyaman, bersih, aman, penerangan 

cukup, dan didukung secara non-fisik antara lain: terjalinnya hubungan baik 

antara kepala Madrasah dengan guru sebagai bawahan, antar teman sekerja, 

mampu membangun komunikasi yang baik, sistem kepemimpinan yang 

demokratis, adanya kebersamaan, adanya kerja sama yang baik, adanya 

penghargaan, saling mempercayai, dan dalam suasana yang humoris. Iklim 

kerja yang kondusif dengan sendirinya dapat meningkatkan kinerja seorang 

guru.  Atas dasar pemikiran ini, diduga terdapat pengaruh langsung yang 

positif iklim kerja terhadap kinerja seorang guru. 

Adanya iklim kerja yang kondusif maka diduga kinerja yang dicapai 

oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya akan 

semakin meningkat. Dengan kata lain, diduga terdapat pengaruh langsung 

positif dan signifikan antara iklim kerja terhadap kinerja guru pada MTs 

Negeri di Kabupaten Lampung Selatan. 
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3.  Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Menurut Rivai motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu.15 Selanjutnya McDonald dalam Sardiman berpendapat 

motivasi dibagi menjadi tiga elemen, yaitu: (1) motivasi diawali dengan 

terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia, (2) motivasi 

ditandai dengan munculnya, rasa (feeling), afeksi seseorang, (3) motivasi 

dapat dirangsang karena adanya  tujuan.16 

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi kerja guru 

adalah dorongan dari dalam diri dan rangsangan dari luar diri seorang guru 

dalam melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. motivasi kerja 

yang dimiliki guru merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri guru 

untuk melakukan tugas sungguh-sungguh dilakukan dengan rasa penuh 

tanggung jawab untuk semakin meningkatkan prestasi kerjanya sehingga 

diharapkan dapat tercapai tujuan yang diinginkannya dan juga mencapai 

kepuasan bathinnya, karena dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan 

yang diinginkannya. 

Dimensi internal dengan indikator: tanggung jawab guru, 

melaksanakan tugas, memiliki tujuan, ada umpanbalik, senang dalam 

bekerja, bekerja lebih unggul, dan mengutamakan prestasi kerja, dan dari 

dimensi eksternal dengan indikator: memenuhi kebutuhan hidup dan kerja, 

                                                 
15 Veithzal Rivai, Manjemen Sumbe Daya Manusia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 

2004),  h, 123 
16 Sardiman,.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 

2004), h, 73 
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senang memperoleh pujian dari apa yang telah dikerjakan, bekerja karena 

ada insentif, bekerja karena ingin perhatian teman dan atasan. 

Selanjutnya telah disebutkan bahwa kinerja guru adalah prestasi 

yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa sesuai dengan standar dan 

kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja yang optimal dari seorang guru merupakan akumulasi dari 

kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan kesempatan (opportunity). 

Seorang guru dapat menunjukkan kinerja yang baik apabila pada dirinya 

telah dimiliki kemampuan terkait dengan bidang yang digelutinya, telah 

dimiliki pula motivasi untuk membina dan mengembangkan dirinya, dan 

telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan segala kemampuan. Ini 

artinya, seorang guru akan meningkat kinerjanya apabila guru tersebut 

ditingkatkan kemampuannya, dirangsang motivasinya, dan diberikan 

kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri. 

Adanya motivasi kerja yang kuat seorang guru maka semakin dapat 

meningkatkan kinerjanya sebagai guru dan dapat dilakukannya secara 

profesional. Dengan demikian diduga bahwa motivasi kerja berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja seorang guru atau dengan kata lain, diduga 

terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan antara motivasi kerja 

terhadap kinerja guru pada MTs Negeri di kabupaten Lampung Selatan. 
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4.  Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Kinerja Guru 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.17 Selanjutnya 

Arikunto menjelaskan bahwa "Kompetensi artinya harus memiliki 

pengetahuan yang luas dan dalam tentang subject matter (bidang studi) 

yang akan diajarkan serta penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep 

teoritik, mampu memilih metode yang tepat dan mampu menggunakannya 

dalam proses belajar mengajar”.18 Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa 

kompetensi pedagogik adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, 

nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 

yang tercermin dalam pola prilaku sehari-hari dalam kontek pembelajaran.  

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa kinerja guru adalah 

prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

atau pekerjaannya, yakni mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa sesuai dengan 

standar dan kriteria yang ditetapkan. 

Kinerja yang optimal dari seorang guru merupakan akumulasi dari 

kemampuan (ability), motivasi (motivation) dan kesempatan (opportunity). 

Seorang guru dapat menunjukkan kinerja yang baik apabila pada dirinya 

                                                 
17  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia 

No.14,  tentang Guru dan Dosen, 2005.  
18 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, (Jakarta, Rineka 

Cipta, 1998), h, 239. 
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telah dimiliki kemampuan terkait dengan bidang yang digelutinya, telah 

dimiliki pula motivasi untuk membina dan mengembangkan dirinya, dan 

telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan segala kemampuan. Ini 

artinya, seorang guru akan meningkat kinerjanya apabila guru tersebut 

ditingkatkan kemampuannya, dirangsang motivasinya, dan diberikan 

kesempatan kepadanya untuk mengembangkan diri.  

Salah satu upaya merangsang motivasi guru agar mampu 

meningkatkan kinerjanya adalah melalui kompetensi guru. Melalui 

kompensasi hasil atau prestasi kerja guru dihargai atau diapresiasi baik 

dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan agar 

guru dapat menunjukkan dan mempertahankan kinerja yang optimal.  

Kompetensi pedagogik guru bermakna memberikan hal-hal yang 

bersifat hak diterima oleh seorang guru. Kompetensi guru ini ada yang 

bersifat finansial dan bersifat langsung seperti pemberian gaji pokok, 

tunjangan, dan insentif atau kompetensi  guru berdasarkan kinerja (pay for 

performance plan). Ada pula kompensasi finansial yang bersifat tidak 

langsung seperti: kesempatan berpariwisata, layanan kesehatan, 

kesempatan berlibur, dan sebagainya. Adapun kompensasi non finansial 

mengarah kepada pujian, pengakuan, penghargaan diri yang kesemuanya 

mempengaruhi motivasi kerja, produktivitas, maupun kepuasan kerja.  

Sebagaimana batasannya, kompensasi bermakna penghargaan atas 

hasil kerja seseorang. Seorang guru yang dihargai pekerjaannya baik berupa 

finansial yang langsung maupun tidak langsung cenderung akan bekerja 
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dengan baik. Kesungguhan bekerjanya akan lebih baik lagi apabila dirinya 

menerima kompensasi tidak langsung seperti pujian, sanjungan, dan 

pengakuan atas segala jerih payahnya baik dari pimpinan sekolah, teman 

sebaya, dan dari orangtua maupun siswa.  

Dengan kompetensi pedagogik guru maka diduga kinerja yang 

dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya akan semakin meningkat. Dengan kata lain, diduga terdapat 

pengaruh langsung positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik guru 

terhadap kinerja guru pada MTs Negeri di Kabupaten Lampung Selatan. 

 
 
 

5. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah, Iklim Kerja, Motivasi 
Kerja dan Kopetensi Pedagogik Guru secara bersama-sama terhadap 
Kinerja Guru  

 
Kepemimpinan kepala sekolah/madrasah merupakan sejumlah 

tindakan maupun pemikiran yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk 

mengkoordinasikan dan memberi arahan kepada para guru untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kesuksesan kepemimpinan kepala 

sekolah dapat diketahui dari indikator-indikator keberhasilan yang 

meliputi kepala sekolah sebagai edukator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator, dan motivator. 

Iklim kerja adalah suasana kerja yang memberi karakter, spirit, 

suasana bathin, dari setiap  sekolah baik kondisi fisik dan non-fisik yang 

dirasakan oleh guru di dalam melaksanakan tugasnya. Suksesnya sekolah 

terkait dengan iklim yang kondusif, meliputi unsur pelaksanaan penyusunan 

rencana pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian  hasil 
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belajar siswa, program tindak lanjut, wawasan pendidikan, kepribadian 

guru, profesionalisme guru, dan kompetensi guru memungkinkan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja guru menjadi lebih baik di masa mendatang.  

Motivasi kerja guru adalah dorongan dari dalam diri dan rangsangan 

dari luar diri seorang guru melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai 

tujuan. motivasi kerja yang dimiliki guru merupakan keseluruhan daya 

penggerak dalam diri guru untuk melakukan tugas sungguh-sungguh 

dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab untuk semakin meningkatkan 

prestasi kerjanya sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan yang 

diinginkannya dan juga mencapai kepuasan bathinnya, karena dapat 

menyelesaikan tugasnya sesuai dengan yang diinginkannya. 

Dimensi internal dengan indikator: tanggung jawab guru, 

melaksanakan tugas, memiliki tujuan, ada umpanbalik, senang dalam 

bekerja, bekerja lebih unggul, dan mengutamakan prestasi kerja, dan dari 

dimensi eksternal dengan indikator: memenuhi kebutuhan hidup dan kerja, 

senang memperoleh pujian dari apa yang telah dikerjakan, bekerja karena 

ada insentif, bekerja karena ingin perhatian teman dan atasan. 

Kompetensi pedagogik adalah perpaduan dari pengetahuan, 

keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak yang tercermin dalam pola prilaku sehari-hari dalam kontek 

pembelajaran. 

Kinerja guru adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya, yakni mendidik, mengajar, 
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membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa 

sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan. Kinerja yang optimal 

dari seorang guru merupakan akumulasi dari kemampuan (ability), 

motivasi (motivation) dan kesempatan (opportunity). Seorang guru dapat 

menunjukkan kinerja yang baik apabila pada dirinya telah dimiliki 

kemampuan terkait dengan bidang yang digelutinya, telah dimiliki pula 

motivasi untuk membina dan mengembangkan dirinya, dan telah diberikan 

kesempatan untuk menunjukkan segala kemampuan. Ini artinya, seorang 

guru akan meningkat kinerjanya apabila guru tersebut ditingkatkan 

kemampuannya, dirangsang motivasinya, dan diberikan kesempatan 

kepadanya untuk mengembangkan diri. 

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dengan adanya kepemimpinan 

kepala madrasah yang mampu memanaj madrasah dengan baik dan penuh 

kesungguhan serta tanggung jawab yang tinggi maka akan dapat terwujud 

iklim kerja yang terjadi di madrasah akan semakin baik dan kondusif 

sehingga suasana belajar di madrasah akan semakin nyaman dan prestasi 

madrasah akan menjadi lebih baik atau akan semakin meningkat, 

selanjutnya dengan adanya iklim kerja yang kondusif dan suasana yang 

nyaman pada madrasah maka akan dapat membantu memberikan motivasi 

yang tinggi kepada para guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai guru sehingga guru akan lebih termotivasi dalam meningkatkan 

kualitas kompetensinya sebagai guru, selanjutnya apabila kondisi 

madrasah dapat terwujud yang sedemikian maka akan dapat meningkatkan 
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kinerja guru pada madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bila 

kinerja guru semakin baik dan meningkat maka kualitas dan prestasi 

madrasah juga akan lebih baik. 

Dengan kata lain, diduga terdapat pengaruh langsung positif dan 

signifikan antara kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi 

kerja dan kopetensi pedagogik guru secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru pada MTs Negeri di Lampung Selatan. 

 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari kenyataan yang muncul dan berkembang di bidang 

pendidikan dan masyarakat, terlihat adanya kecenderungan penurunan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor yang  diduga terkait dengan 

kinerja guru amatlah penting untuk ditingkatkan, dengan melalui berbagai 

upaya termasuk di antaranya melalui penelitian. Oleh sebab itu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk  mendapatkan bukti empiris tentang: 

1. Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru. 

2. Pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru. 

3. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

4. Pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. 

5. Pengaruh kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja dan 

kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja guru. 
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2. Manfaat Penelitian  
 

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat 

berguna atau bermanfaat sebagai informasi perkembangan ilmu pengetahuan, 

dengan diketahuinya gambaran dan bukti empiris dari pengaruh variabel 

independen (Kepemimipinan kepala madrasah, iklim kerja, motivasi kerja 

dan kompetensi pedagogik) terhadap variabel dependen (kinerja guru 

Madrasah Tsanawiyah Negeri di kabupaten Lampung Selatan), diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 

 

1. Manfaat Teoretis 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, serta munculnya peraturan perundang-undangan yang baru 

dan berimplikasi terhadap paradigma baru pendidikan, merupakan unsur-

unsur yang harus segera direspon dan dipertimbangkan dalam melakukan 

pengembangan manajemen pendidikan pada setiap lembaga pendidikan. 

Pengembangan ilmu manajemen pendidikan, merupakan sesuatu hal yang 

dapat terjadi setiap saat, sesuai dengan kebutuhan. 

Salah satu bagian ilmu manajemen pendidikan yang harus dikaji 

adalah terkait dengan manajemen kinerja guru madrasah. Pengembangan 

ilmu manajemen pendidikan apakah yang terkait dengan manajemen 

kinerja guru atau manajemen kinerja kepala madrasah melalui penelitian-

penelitian  pada hakikatnya adalah proses menyusun dan mengembangkan 
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teori-teori manajemen pendidikan dari berbagai komponennya sehingga 

bisa diimplementasikan dalam dunia pendidikan  

Akhirnya, untuk tujuan apapun penelitian tentang kinerja guru 

madrasah ini dilakukan pada hakekatnya untuk memberikan kontribusi 

yang tinggi terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini disebabkan  

karena manajemen kinerja guru madrasah merupakan salah satu alat untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Atas dasar itu, implementasi manajemen 

kinerja guru madrasah di lembaga pendidikan perlu secara terus-menerus 

untuk dikaji efektivitas dan efisiensinya guna meningkatkan kinerja guru 

madrasah. Dengan demikian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen 

pendidikan terutama yang terkait dengan manajemen kinerja guru 

madrasah Tsanawiyah. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kementerian Agama kabupaten Lampung Selatan, sebagai bahan 

masukan untuk melakukan pembenahan pada sistem penerimaan dan 

penempatan guru  Madrasah serta dapat memberikan informasi penting 

terkait sistem pendidikan dan pelatihan untuk guru-guru Madrasah 

Tsanawiyah di kabupaten Lampung Selatan 

b. Dapat menjadi data dan informasi baru bagi Madrasah Development 

Centre (MDC) Provinsi Lampung terkait kompetensi dan kinerja guru 

MTs Negeri di kabupaten Lampung Selatan hususnya dan Provinsi 
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Lampung umumnya sehingga dapat mendesain model untuk 

peningkatan kinerja guru MTs Negeri yang sesuai dengan kebutuhan 

c. Bagi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung dapat menjadi data 

dan informasi sehingga bisa mengembangkan model kurikulum dan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan madrasah di lapangan.  

d. Data dan informasi penting bagi para pengawas dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai pembimbing, motivator dan supervisor 

bagi guru-guru MTs N di kabupaten Lampung Selatan. 

e. Bagi guru MTs.N di kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan 

wawasan, pengetahuan sekaligus sebagai bahan evaluasi diri terhadap 

kinerjanya. 

f. Bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya diharapkan 

memperoleh manfaat praktis dari penelitian ini berupa pengayaan 

wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang kinerja guru madrasah 

Tsanawiyah dan intervensi terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti kepemimpinan kepala madrasah, iklim kerja, 

motivasi kerja dan kompetensi pedagogik. 

 

G. Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kajian teoretik dan kerangka berpikir di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Terdapat  pengaruh  langsung positif dan signifikan kepemimpinan 

kepala madrasah terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di 

kabupaten Lampung Selatan. 
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2. Terdapat  pengaruh langsung positif dan signifikan iklim kerja terhadap 

kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung Selatan. 

3. Terdapat  pengaruh langsung positif dan signifikan motivasi kerja 

terahadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten 

Lampung Selatan. 

4. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan kompetensi pedagogik 

terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di kabupaten Lampung 

Selatan. 

5. Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan kepemimpinan kepala 

madrasah,iklim kerja, motivasi kerja, dan kompetensi pedagogik secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru madrasah Tsanawiyah negeri di 

kabupaten Lampung Selatan 




