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Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 

kebaikan. (QS. Al A’raf: 56).
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ABSTRAK 

Zainur Ridho, 2022: Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Kata Kunci: Strategi Kepala Madrasah, Kinerja Guru. 

 

Kepala madrasah (sekolah) tidak hanya seorang guru, tetapi juga  seorang 

guru yang memiliki kewajiban tambahan sebagai kepala pengelola lembaga. Dan 

merupakan komponen pendidikan yang memegang peranan paling penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. Peran dan fungsi kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru juga sangat penting. 

Fokus penelitian yang diteliti diantara: 1) Strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 2) kendala-kendala strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan 

strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dan untuk 

mendeskripsikan kendala-kendala strategi kepala madrasah dalm meningkatkan 

kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Yaqin. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data dimulai dari tahap kondensasi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. 

Adapun hasil dari penelitian ini diantaranya: 1) Strategi yang digunakan 

oleh kepala madrasah MTs Nurul Yaqin klungkung dalam meningkatkan kinerja 

guru yang ada disana yaitu menggunakan strategi kekeluargaan yang mana 

strategi ini merupakan bagian dari strategi fasilitatif. Kepala madrasah menjadikan 

guru-guru sebagai keluarga sendiri. Yang dilakukan oleh kepala madrasah yaitu 

mengadakan evaluasi rutin, pembinaan pendidik dengan cara diikutkan pelatihan, 

serta pengawasan langsung terhadap kinerja guru. 2) Dalam meningkatkan kinerja 

guru di MTs Nurul Yaqin ada beberapa kendala yang dialami oleh kepla madrasah 

yaitu, latar belakang guru yang bukan dari pendidikan, sehingga berpengaruh 

terhadap pemahaman akan materi yang akan disampaikan. Faktor usia guru yang 

sudah tidak muda lagi sehingga kurang produktif untuk menghasilkan inovasi-

inovasi baru dalam mengajarnya. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga yang harus 

ada di dalam negeri dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Lembaga 

nonformal, informal, dan formal adalah tempat dimana pengetahuan dan  

budaya ditransfer melalui praktik pendidikan. Mahasiswa diajak untuk 

memahami bagaimana pengalaman sejarah dan  budaya  dapat 

ditransformasikan ke dalam kehidupan  mereka dan untuk mempersiapkan 

diri menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada.
1
 Dalam transfer ilmu 

ataupun budaya yang menjadi salah satu tolok ukur berhasilnya proses 

transfer (pembelajaran) tersebut adalah kualitas dari  seorang guru. 

Guru merupakan salah satu penentu keberhasilan  lembaga 

pendidikan dan  sistem pendidikan secara keseluruhan. Kedudukan guru  

memegang peranan penting dalam perkembangan pendidikan, khususnya 

pendidikan  formal di sekolah. Guru juga merupakan salah satu indikator 

kunci keberhasilan siswa, terutama dalam pembelajaran. 

Dalam undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 menyebutkan bahwa 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta 

didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

                                                           
1
 Agus Suyanto., “Manajemen Lembaga Pendidikan Sebagai Suatu Sistem Sosial,” Jurnal 

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, FITK UIN SU Medan – Vol. 1, No. 1. 

(Januari-Juni 2017),   
2
 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: DPR RI, 

2003) 



2 

 

 
 

 

Istilah kinerja menurut pandangan islam  memiliki arti 

kesungguhan serta kemauan dalam melaksanakan tugas yang 

diembannnya,
3
 jika itu sebagai seorang guru maka tugas yang sudah 

menjadi bagiannya harus sungguh-sungguh untuk dilaksanakan. Istilah 

kinerja tersebut dipertegas oleh firmannya Allah SWT yang terdapat pada 

surat At-Taubah ayat 105, sebagai berikut: 

ََََََََ ً َوََۖلللللُ َل  وَ َِ َۡللللل ٰوِ ُ لللللى ََ  ۡوُا َوَنَُۖلللللىُُۡووََول ََُاَ ُٱلللللمَو ُوَاُ لللللىَىََٱَللللللَمَليَلۡ ولللللُوَ َِۡل َوُقللللل

 (٥٠١َُ ِ ِمَلۡوَغموِبََولۡشوَه َدِةََٱُمَ بُِّئُٱمَِبَااَُك ُ موََتعوَاُ ىَ ََ)

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. At-Taubah: 105).
4
 

Islam memberikan rambu-rambu pada ummatnya, bahwa ketika 

melaksanakan sesuatu pekerjaan yang baik, maka tuntutan untuk 

bersungguh-sungguh menjadi sesuatu yang mutlak. 

Kinerja guru yang baik adalah hal yang sangat diharapkan baik 

oleh lembaga maupun oleh peserta didik. Kinerja guru yang baik juga di 

pengaruhi oleh kompetensi yang dimilikinya. Maka dari itu disebutkan 

dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1) tentang guru 

dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi 

                                                           
3
 Lihat http://menzour.blogspot.com/2019/06/kinerja-guru-dalam-perspektif-islam.html, diakses 

pada 25 Juni 2021. 
4
 Depatemen Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad, Al-Qur’an dan Terjemahannya 

(Medina Munawarah: Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’ at Al Mush-haf Asy Syarif, 1996), 298. 

http://menzour.blogspot.com/2019/06/kinerja-guru-dalam-perspektif-islam.html
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peadagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional.
5
 Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik yang 

merupakan satu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional.  

Inkompetensi guru dalam memberikan materi dalam proses belajar 

mengajar secara tidak langsung mempengaruhi kualitas siswa. Proses 

pembelajaran hanya dapat terlaksana dengan kemampuan yang melekat 

pada kepribadian guru. Kemampuan guru untuk merencanakan dan 

melaksanakan proses belajar mengajar merupakan faktor kunci dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 

Istilah strategi menurut Stephanie K. Marrus dalam Isniati dan M. 

Rizki Fajriansyah mengatakan bahwa Strategi adalah  proses perencanaan 

eksekutif dengan berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan 

merancang cara dan inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut.
6
 Dari sini 

dapat kita pahami bahwa strategi seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan 

untuk berkembangnya sebuah instansi atau organisasi kedepannya. Seperti 

apa organisasi kita yang kita pimpin kedepannya, itu tergantung dengan 

strategi yang kita gunakan, rencana yang kita susun untuk organisasi kita.  

Selain seseorang pengajar, Kepala madrasah (sekolah) jua adalah 

seseorang pengajar yg diberi tugas tambahan sebagi pemimpin yg sebagai 

pengendali pada sebuah forum pendidikan. & adalah komponen 

pendidikan yg paling berperan pada menaikkan kualitas pendidikan. kiprah 

                                                           
5
 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Jakarta: DPR RI, 2005) 

6
 Isniati & M. Rizki Fajriansyah, Manajemen Strategik, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 3 
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& fungsi ketua sekolah pada menaikkan kinerja pengajar sangat penting. 

Sebagaimana Mulyasa menyampaikan bahwa, ketua sekolah dituntut buat 

senantiasa berusaha membina & membuatkan interaksi kolaborasi yg baik 

antar sekolah & rakyat guna mewujudkan sekolah yg efektif & efisien. 

Dengan begitu jua ketua sekolah jua dituntut buat menjalin interaksi yg 

baik menggunakan bawahannya guna mencapai tujuan pendidikan yg 

sudah direncanakan. 

Kepala sekolah/madrasah wajib  membina pendidik guna mencapai 

tujuan pendidikan yg telah direncanakan sebelumnya. Kepala sekolah bisa 

eksklusif membantu pengajar membuatkan kemampuannya mencapai 

tujuan pembelajaran yg dipengaruhi bagi siswa & jua peningkatan 

pengetahuan & keterampilan mengajar dan menaruh bimbingan bagi 

pengajar yg mengalami kesulitan pada pembelajaran. Untuk membuat 

kualitas pengajar yg mempunyai kompetensi yg baik, peru adanya 

supervisi secar kontiniu (terus-menerus) sinkron menggunakan 

perkembangan aktivitas pelatihan kependidikan
7
.  

Berdasarkan penjelasan di atas kepala sekolah dituntut mempunyai 

kemampuan untuk melakukan pembinaan dengan baik dan memotivasi 

guru dalam melaksanakan berbagai tugasnya, meskipun masih ada guru 

yang tetap tidak bisa meningkatkan kualitasnya setelah diberikan 

bimbingan oleh atasan lebih dikarenakan kurangnya penghayatan terhadap 

                                                           
7
 Atmodiwiryo Soebagio, Manajemen Pengawasan dan Supervisi Sekolah, (Jakarta: PT. Ardadizya 

Jaya, 2011), 73. 
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keilmuan dan juga disebabkan faktor-faktor lain. akan tetapi tugas tersebut 

masih merupakan kewajiban bagi seorang kepala sekolah sebagai 

pempinan yang dituntut untuk tetap dilaksanakan selama masih sebagai 

pimpinan. 

Berdasarkan studi pendahuluan melalui wawancara dengan Kepala 

Madrasah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi didapat data sebagai 

berikut. MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi merupakan salah satu 

lembaga pendidikan islam yang berada dilereng gunung Argopuro yang 

masih eksis sampai sekarang yang sudah berdiri selama 21 tahun. MTs 

Nurul Yaqin berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bintang 

Sembilan Nahdlatul Ulama. Berkaitan dengan hal tersebut di lembaga 

tersebut dijadikan landasan oleh kepala madrasah dan segenap guru yang 

ada untuk mengadakan ajangsana rutinan setiap tanggal 9 pada tiap bulan. 

Meskipun pada kenyataannya terkadang tidak tepat pada tanggal 9, akan 

tetapi itu yang menjadi landasan awal.
8
  

Pada kegiatan anjangsana rutinan tersebut didalamnya terdapat 

pembacaan tawasul untuk para leluhur pendiri Madrasah, keluarga para 

dewan guru yang telah wafat, setelah tawasul yaitu lanjut pembacaan 

Rotibu Al Haddad bersama. Setelah itu ada forum yang membahas 

perkembangan lembaga kedepan, juga membahas terkait kinerja guru yang 

ada. Misalnya jika ada guru yang tidak rajin atau kinerjanya kurang baik 

                                                           
8
 Wawancara awal dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Pada 17 Juni 2021. 
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itu dibahas dalam forum tersebut bagaimana supaya itu bisa diatasi. Akan 

tetapi yang difokuskan dalam anjang sana tersebut memang untuk 

membenahi kinerja guru yang kurang baik. Selain forum tersebut 

didalamnya juga diadakan iuran tiap guru untuk diberikan kepada guru 

yang rumahnya ditempati untuk kegiatan anjangsana.
9
 Menurut peneliti hal 

tersebut menjadi hal unik yang jarang dilakukan oleh lembaga lain, bahkan 

lembaga-lembaga lain yang ada disekitar tidak melalukan hal demikian. 

Maka dari itu, salah satu hal unik tersebut yang menjadikan peneliti untuk 

melakukan penelitian di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi tersebut. 

Selain itu, menurut pemaparan penyampaian dari kepala madrasah 

bahwasannya pada tahun-tahun sebelumnya sebelum diterapkan seperti 

yang dijelaskan sebelumnya, kinerja guru yang ada masih kurang baik. 

Sementara pada saat peneliti melakukan observasi pada tanggal 17 Juni 

2021 ditemukan bahwasannya kinerja guru sudah tambah baik dan 

keaktifan untuk mengajar sudah lebih maksimal dari pada sebelum-

sebelumnya.
10

 

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi”. 

                                                           
9
 Wawancara awal dengan kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Pada 17 Juni 2021. 
10

 Observasi di lokasi penelitian, pada 17 Juni 2021 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka fungsi dari fokus 

penelitian tersebut akan memudahkan peneliti memberi batasan yang jelas 

terhadap masalah yang diteliti. Maka, fokus penelitian yang di teliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru 

di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi Jember? 

2. Apa saja Kendala-kendala strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang harus dijawab dalam fokus penelitian, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi Jember. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi Jember. 

D. MANFAAT PENELTIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana strategi peningkatan kinerja guru terutama terhadap 

pendidikan formal. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi 

seorang peneliti terhadap bagaimana strategi kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi, untuk mengetahui  faktor pendukung dan penghambat 

kepala sekolah. 

b. Bagi lembaga 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu 

memberikan sedikit pemikirannya untuk kemajuan dan 

perkembangan kinerja guru. Serta dapat berkontribusi memberikan 

referensi atau acuan untuk meningkatkan kualitas kinerja guru. 

c. Bagi Prodi MPI 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan 

sebagai dokumentasi program studi MPI khususnya dalam strategi 

kepala madrasah dan kinerja guru. 

d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan 

sebagai tambahan referensi khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan mengenai strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 
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e. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan semoga menjadi 

penyemangat minat pembaca dan pihak-pihak lain untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai strategi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. 

E. DEFINSI ISTILAH 

1. Strategi Kepala Madrasah 

Menurut pengertian peneliti strategi kepala madrasah yaitu cara atau 

upaya yang dilakukan oleh seorang kepala madrasah yakni pemimpin 

di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan dari lembaga yang 

dipimpinnya. 

2. Kinerja guru 

Menurut pengertian peneliti, kinerja guru adalah sebuah hasil kerja 

atau prestasi kerja yang dihasilkan oleh seorang guru, akan tetapi 

kinerja guru guru tidak hanya terpaku pada hasil kerja dan prestasi 

kerja, melainkan juga pada proses kerja. Artinya, bagaimana seorang 

guru dalam menekuni atau melaksanakan pekerjaannya. 

Jadi yang dimaksud dengan Strategi Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru adalah cara atau upaya yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin sebuah lembaga yakni kepala sekolah/madrasah untuk 

meningkatkan hasil, prestasi dan proses kerja dari seorang pendidik atau 

guru. 

 



10 

 

 
 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun 

sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai beriku: 

Bab Satu Pendahuluan, Pada bab ini berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, ,anfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat adalah strategi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi. 

Bab Dua Kajian Kepustakaan, Pada bab ini berisi penelitian terdahulu, 

dan kajian teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Untuk memperoleh originalitas penelitian maka mpada bab ini peneliti 

mencantumkan penelitian yang terdahulu yang sudah diteliti sebelumnya. 

Bab Tiga Metode Penelitian, Pada bab ini berisi mengenai metode yang 

akan digunakan yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan keabsahan data. 

Bab Empat Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini berisi seputar obyek 

penelitian, penyajian data dan analisis data dan pembahasan masalah. Dari 

bab ini rumusan masalah akan terjawab dengan menggunakan pendekatan 

penelitian sehingga melahirkan penemuan yang bermakna. 

Bab Lima Penutup, Pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-

saran dari peneliti. Pada bab ini juga dicantumkan hasil penelitian secara 

jelas dan disertai rekomendasi peneliti terhadap peneliti selanjutnya 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian terdahulu 

Pada bab II ini peneliti mencamtumkan beberapa penelitian sudah 

pernah dilakukan pada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan diantaranya yaitu: 

1. Bella Rosalina, 2020, “Strategi Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Motivasi Kerja Guru di Madrasah Tsnawiyah Darul 

Hikmah Tawangsari Tulungagung”. Skripsi Institut Agama Islam 

Negeri Tulungagung.  

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu: adanya upaya dari 

guru untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang strategi kepala madrasah, sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif.
11

 

Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel keduanya, 

penelitian terdahulu lebih berfokus kepada motivasi kerja guru. 

Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kinerja guru. Dalam 

penelitian terdahlu subyek penelitiannya melibatkan wakil kepala 

madrasah dan tidak melibatkan siswa. sedangkan pada penelitian 

ini tidak melibatkan wakil kepala sekolah dan melibatkan siswa.  

                                                           
11

 Bella Rosalina, Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung, (Skripsi, IAIN Tulungagung, 

2020) 
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2. Cut Mairani, 2019, “Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MTs Al-Manar Tembung”. 

Skirpsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.  

Hasil dari penelitian terdahulu yaitu strategi kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dengan cara 

mengikuti seminar dan pelatihan, memberikan motivasi, 

pengawasan terhadap kinerja, dan pembinaan disiplin tenaga 

kependidikan. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini.
12

 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dalam 

kebasahan data menggunakan empat kriteria yang ditawarkan oleh 

Lincoln dan Guba yaitu a) cradibility, b) Tranferability, c) 

Dependability, d) Comfirmability. Sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

3. Hamsiah Djafar dan Nur Hafizan N, 2018, “Pengaruh Motivasi 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru dan Pegawai di SMK 

Muhammadiyah 3 Makassar”. Jurnal IDAARAH UIN Alaudin 

Makassar.  

                                                           
12

 Cut Mairani, Strategi Kepala Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru di MTs Al-Manar Tembung (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2019) 
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Hasil dari penelitian terdahulu yaitu menyatakn bahwa 

motivasi kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dan 

pegawai di SMK Muhammadiyah 3 Makassar.
13

  

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaannya 

dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti tentang kinerja guru. Sedangkan perbedaannya 

adalah dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

4. Moch. Abdurrozzaq, 2017, “Strategi Kepala Sekolah dalam Upaya 

Meningkatkan Kinerja Guru di SMP Muhammdiyah 1 Gadingrejo 

Kabupaten Pringsewu”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung.  

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa strategi 

kepala sekolah pada aspek kinerja guru yang mencakup pembinaan 

kinerja guru, pengawasan kinerja guru, pembinaan disiplin tenaga 

kependidikan, pemberian motivasi, pemberian penghargaan, sudah 

berjalan dengan baik, akan tetapi belum maksimal.
14

  

Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama 

                                                           
13

 Hamsiah Djafar dan Nurhafizah N, Pengaruh Motivasi Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

dan Pegawai di SMK Muhammadiyah 3 Makassar, Jurnal IDAARAH, Vol. 2, No. 1, (Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alaudin Makassar, 2018) 
14

 Moch. Abdurrozaq, Strategi Kepala Sekolah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru di SMP 

Muhammdiyah 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2017) 
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menggunakan metode penelitian kualitatif, sama-sama meneliti 

strategi kepala sekolah dan kinerja guru. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu lebih 

berfokus kepada bagaimana strategi kepala sekolah. sedangkan 

pada penelitian ini berfokus kepada strategi yang digunakan 

beserta hambatannya.  

5. Budi Hermawan, 2017, “Strategi Kepala Madrasah Dalam 

Peningkatan Mutu Guru Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Kumai”. Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.  

  Hasil dari penelitian terdahulu yaitu strategi dalam 

peningkatan mutu guru, dengan mengikutkan para guru dalam 

forum MGMP, seminar, diklat, lokakarya workshop guru.
15

 

Pada penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

strategi kepala madrasah, sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian 

tersebut meneliti tentang mutu guru, sedangkan pada penelitian ini 

lebih kepada kinerja guru.  
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 Budi Hermawan, Strategi Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Guru Pada Madrasah 

Tsnawiyah Negeri Kumai (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017) 
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan 

Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilakukan 

No 

Nama, Tahun, 

dan Judul 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

1 2 3 4 5 

1 

Bella Rosalina, 

2020, “Strategi 

Kepala 

Madrasah 

dalam 

Meningkatkan 

Motivasi Kerja 

Guru di 

Madrasah 

Tsnawiyah 

Darul Hikmah 

Tawangsari 

Tulungagung” 

adanya upaya dari 

guru untuk 

meningkatkan 

keterampilan dan 

keahlian yang 

dimiliki. 

Pada variabel 

keduanya, penelitian 

ini lebih berfokus 

kepada motivasi 

kerja guru. 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan berfokus 

pada kinerja guru. 

 

Dalam penelitian 

terdahlu subyek 

penelitiannya 

melibatkan wakil 

kepala madrasah dan 

tidak melibatkan 

siswa. sedangkan 

pada penelitian ini 

tidak melibatkan 

wakil kepala sekolah 

dan melibatkan 

siswa. 

sama-sama 

membahas 

tentang strategi 

kepala madrasah 

 

 

 sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

2 Cut Mairani, 

2019, “Strategi 

Kepemimpinan 

Kepala 

Madrasah 

dalam 

Meningkatkan 

Kinerja Guru 

di MTs Al-

Manar 

Tembung”. 

Hasil dari 

penelitian 

terdahulu yaitu 

strategi 

kepemimpinan 

kepala madrasah 

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru 

dengan cara 

mengikuti seminar 

dan pelatihan, 

memberikan 

motivasi, 

pengwasan 

perbedaannya adalah 

dalam kebasahan 

data menggunakan 

empat kriteria yang 

ditawarkan oleh 

Lincoln dan Guba 

yaitu a) cradibility, 

b) Tranferability, c) 

Dependability, d) 

Comfirmability. 

 

Sedangkan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

triangulasi sumber 

sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif 
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No 

Nama, Tahun, 

dan Judul 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

terhadap kinerja, 

dan pembinaan 

disiplin tenaga 

kependidikan. 

 

dan triangulasi 

teknik 

3 Hamsiah 

Djafar dan Nur 

Hafizan N, 

2018, 

“Pengaruh 

Motivasi 

Kepala 

Sekolah 

Terhadap 

Kinerja Guru 

dan Pegawai di 

SMK 

Muhammadiya

h 3 Makassar”. 

hasil dari penelitian 

terdahulu yaitu 

menyatakn bahwa 

motivasi kepala 

sekolah 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

guru dan pegawai 

di SMK 

Muhammadiyah 3 

Makassar 

dalam penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

Sedangkan 

penelitian yang 

hendak dilakukan 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

meneliti tentang 

kinerja guru 

4 Moch. 

Abdurrozzaq, 

2017, “Strategi 

Kepala 

Sekolah dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Kinerja Guru 

di SMP 

Muhammdiyah 

1 Gadingrejo 

Kabupaten 

Pringsewu” 

Hasil dari 

penelitian 

terdahulu 

menyatakan bahwa 

strategi kepala 

sekolah pada aspek 

kinerja guru yang 

mencakup 

pembinaan kinerja 

guru, pengawasan 

kinerja guru, 

pembinaan disiplin 

tenaga 

kependidikan, 

pemberian 

motivasi, 

pemberian 

penghargaan, sudah 

berjalan dengan 

baik, akan tetapi 

belum maksimal. 

 

perbedaannya adalah 

pada fokus 

penelitiannya, pada 

penelitian tersebut 

lebih berfokus 

kepada bagaimana 

strategi kepala 

sekolah. sedangkan 

pada penelitian ini 

berfokus kepada 

jenis strategi yang 

digunakan beserta 

hambatannya. 

Persamaannya 

adalah sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

 

sama-sama 

meneliti strategi 

kepala sekolah 

dan kinerja guru 



17 

 

 
 

No 

Nama, Tahun, 

dan Judul 

penelitian 

Hasil penelitian Perbedaan Persamaan 

5 Budi 

Hermawan, 

2017, “Strategi 

Kepala 

Madrasah 

Dalam 

Peningkatan 

Mutu Guru 

Pada Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 

Kumai”. 

Hasil dari 

penelitian 

terdahulu yaitu 

strategi dalam 

peningkatan mutu 

guru, dengan 

mengikutkan para 

guru dalam forum 

MGMP, seminar, 

diklat, lokakarya 

workshop guru. 

 

perbedaannya adalah 

penelitian tersebut 

meneliti tentang 

mutu guru, 

sedangkan pada 

penelitian ini lebih 

kepada kinerja guru 

sama-sama 

meneliti strategi 

kepala madrasah,  

 

sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif. 

 

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti sebelumnya, 

maka kebaruan dan atau orisinalitas penelitian yang akan dilakukan ini 

adalah dari jenis strategi kepala sekolah dalam lembaga yang terkait. 

Penelitian sebelumnya meneliti bagaimana strategi kepala sekolah 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini memfokuskan kepada 

bagaimana jenis strategi yang dilakukan beserta hambatannya. 

B. Kajian teori 

1. Kepala Madrasah 

a. Pengertian Kepala Madrasah 

Kepala madarasah atau sekolah adalah seorang guru yang 

diberi tugas tambahan  untuk memimpin dan mengelola satuan 

pendidikan.
16

 selanjutnya Wahyusumidji mengemukakan bahwa 
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 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia, No 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala Sekolah, (Jakarta, 2018), 3 
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kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar.
17

 

Seorang kepala madrasah sebagai seorang pemimpin juga 

dipertegas pada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa 

ayat 59, yaitu: 

ۖۡ فَإِن  رِ ِمنُكمأ مأ
َ ْوِِل ٱۡلأ

ُ
ْ ٱلرذُسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱَّللذ ِطيُعوا

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ َيَٰٓ

َوأِم  ِ َوٱۡلأ مِنُوَن بِٱَّللذ ِ َوٱلرذُسوِل إِن ُكنُتمأ تُؤأ ءٖ فَُردُّوهُ إََِل ٱَّللذ ُتمأ ِِف ََشأ تََنَٰزَعأ

وِيًلا ٱٓأۡل
أ
َسُن تَأ حأ

َ
ٞ َوأ َٰلَِك َخۡيأ ِۚ َذ  (١٥)َِخرِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian 

jika kamu berlainan penddapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”. (QS. An-Nisa’: 59).
18

 

Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa kepala madrasah 

adalah seseorang yang memimpin, yang memiliki kendali penuh 

dalam sebuah lembaga pendidikan, dikarenakan disini menggunkan 

                                                           
17

 Mamlukhah, “Strategi kepala Sekolah dalam Mingkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan 
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istilah madrasah maka lembaga pendidikan yang dimaksud adalah 

lembaga pendidikan islam. 

b. Kompetensi Kepala Madrasah 

Seseorang dinyakan kompeten dan mahir dalam bidang yang 

diampunya yaitu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu 

keahlian selaras dengan bidangnya. Seorang kepala madrasah 

dalam mengelola satuan lembaga pendidikan disyaratkan 

menguasai beberapa keterampilan dan beberapa kompetensi 

tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Supandi 

menyatakan didalam Wahyudi bahwa kompetensi adalah 

seperangkat kemampuan untuk melakukan sesuatu jabatan, dan 

bukan semata-mata pengetahuan saja. Kompetensi menuntut 

kemampuan kognitif, kondisi afektif, nilai-nilai dan ketrampilan 

tertentu yang khass dan spesifik berkaitan dengan karakteristik 

jabatan atau tugas yang dilaksanakan.
19

 

Dengan demikian kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah 

sebuah pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan oleh seorang kepala sekolah/madrasah dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang 

memungkinkannya lebih berkompeten dan bekemampuan dalam 

mengambil sebuah keputusan atau bahkan dalam memecahkan 

suatu masalah.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik 

Indonesia No 24 Tahun 2018 Tentang Kepala Madrasah, 

menyatakan bahwa bahwa setiap kepala madrasah harus memiliki 

standar kompetensi yaitu: (1) kompetensi kepribadian, (2) 

kompetensi manajerial, (3) kompetensi kewirausahaan, (4) 

kompetensi supervisi, dan (5) kompetensi sosial.
20

 

1) Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, 

hanya bisa dilihat melalui penampilan, tindakan, ucapan, 

dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang memiliki 

kepribadian yang berbeda. Karena hal itu kepribadain 

sangat erat hubungannya dengan psikologi seseorang yang 

khususnya pada spikologi kepribadian. 

Sebagaimana yang tercantum dalam PMA No 58 Tahun 

2017 Tentang Kepala Madrasah bahwasannya kompetensi 

kepribadian ini mencakup beberapa hal diantaraya adalah, 

(1) mengembangkan budi pekerti yang baik serta budaya 

yang baik, dan menjadi teladan bagi lingkungan sekolah, 

(2) mutu keperibadian yang baik sebagai pemimpin harus 

dimiliki, (3) mempunyai keinginan yang kuat dalam 

mengembangkan diri sebagai kepala Kepala 

sekolah/Madrasah, (4) siap menerima keluh kesah bawahan 
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disaat menjalankan tugasnya serta fungsinya, (5) bisa 

mengatur diri ketika saat melaksanakan tugasnya, dan (6) 

harus punya minat dan bakat untuk menjadi seorang 

pemimpin/kepala madrasah.
21

 

2) Kompetensi Manajerial 

Kepala madrasah disamping harus mampu 

melaksanakan peroses manajemen yang merujuk pada 

fungsi-fungsi manajemen, juga dituntut untuk memahami 

dan juga menerapkan seluruh substansi kegiatan 

pendidikan. 

Kompetensi manajerial sebagaimana yang tertuang 

dalam lampiran Peraturan Menteri Agama (PMA) No 58 

Tahun 2017 tentang kepala madrasah, yaitu mencakup 

beberapa hal: (1) perencanaan madrasah harus disusun 

sedemikian rupa, (2) dalam mengembangkan lembaga 

harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan, (3) 

dalam memimpin lembaga dengan niat untuk 

pendayagunaan sumber daya manusia dalam madrasah 

secara optimal, (4) mengadakan perubahan serta melakukan 

pengembangan lembaga menuju organisasi pembelajaran 

yang efektif, (5) menciptakan suasana pembelajaran bagi 

peserta didik dengan budaya yang positif, serta iklim 
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madrasah yang yang kondusif serta inovatif, (6) 

mengoptimalkan permberdayaan guru dan staf, (7)  

mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana 

madrasah, (8) menjali hubungan dengan masyarakat sekitar 

untuk mendapatkan dukungan pemikiran, sumber 

pembiayaan, serta sumber belajar, (9) mengembangkan 

kapasitas peserta didik pada tahun pelajaran baru serta 

mengelola peserta didik yang ada, (10) menselaraskan 

kurikulum yang dipakai dengan tujuan pendidikan 

secaranasional, (11) melakukan transparansi dana serta 

pertangung jawaban dan yang digunakan, (12) tatausaha 

madrasah harus dikelola dengan baik untuk mecapai tujuan 

dari lembaga, (13) agar pembelajaran di madrasah dapat 

terdukung dengan baik maka madrasah harus mengelola 

unit layanan khusus yang ada di madrasah, (14) menyusun 

program dan pengambilan keputusan melalui pengelolaan 

SIM (Sistem Informasi Manajemen), (15) perkembangan 

IPTEK harus dimanfaatkan untuk kemajuan madrasah, dan 

(16) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan madrasah sesuai prosedur 

dan melaksanakan tindak lanjutnya.
22
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3) Kompetensi Kewirausahaan 

Kewirausahaan yaitu proses mengadakan sesuatu yang 

sebelumnya belum ada (baru) serta berani mengambil 

resiko dan juga mendapatkan keuntungan. Para ilmuwan 

sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan 

menyangkut tiga perilaku yaitu : komitmen, kreatif, dan 

berani mengambil resiko serta kegagalan. 

Wahyudi menyebutkan didalam bukunya bahwa 

kompetensi kewirausahaan ini mencakup beberapa dimensi, 

yaitu : (1) membuat inovasi baru yang bermanfaat bagi 

lembaga, (2) bekerja keras untuk mecapai keberhasilan 

lembaga, (3) memiliki dorongan yang kuat dalam dirinya 

untuk berhasil dalam melakukan tupoksinya (tugas pokok 

dan fungsi) sebagai pemimpin sekolah, (4) tidak mudah 

menyerah dan selalu mecari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, (5) 

memiliki pemikiran kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan prosuksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber 

belajar peserta didik.
23

 

4) Kompetensi Supervisi 

Pembinaan dan evaluasi diperlukan untuk berhasil 

mengelola kegiatan yang diinginkan oleh para pemimpin 
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organisasi. Pedoman di sini dimaksudkan untuk 

memberikan bimbingan kepada  guru dan pemangku 

kepentingan lainnya. Evaluasi cenderung ditujukan untuk 

diukur dengan  melakukan audit mutu organisasi, tetapi 

prosedur kerja dan instruksi kerja yang disepakati secara 

umum mungkin tercapai atau tidak.  

 Oleh karena itu, pimpinan Madrasah harus dapat 

memantau dan meninjau kinerja guru Madrasah dan 

pemangku kepentingan lainnya melalui kegiatan  berikut: 

Tindak lanjut keterampilan supervisi  dan (3)  hasil 

supervisi akademik  guru untuk meningkatkan kinerja 

guru.
24

 

5) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial kepala madrasah disini lebih 

mengarah pada kemampuan seorang kepala madrasah 

dalam hal berkomunikasi serta bergaul secara sefektif 

dengan oranga-orang yang terkait dalam dunia pendidikan 

maupun dengan orang-orang sekitar. 

Kompetensi sosial kepala madrasah yaitu dalam hal, (1) 

bekerja sama dengan pihak lain guna guna kepentingan 

madrasah, (2) berpartisipasi dalam kegiatan sosial 
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kemasyarakatan, dan (3) memiliki kepekaan sosial terhadap 

individu atau kelompok lain.
25

 

c. Tugas Umum Kepala Madrasah 

Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin dilembaga 

pendidikan tentunya memiliki tugas dan fungsi. Kepal 

sekolah/madrasah sebagai pemimpin harus melakukan tugas-

tugasnya dengan baik, ada banyak tugas dari kepala sekolah 

semisal, kepala sekolah sebagai manajer, administrator, pengawas 

dan pelayanan dalam pengajaran. Dengan pelaksanaan tugas-tugas 

kepemimpinan demikian kepala madrasah akan mendapatkan 

suasana kerja yang harmonis, dan dapat menciptakan iklim kerja 

yang menggugah para guru dan guru lainnya untuk semakin 

meningkatkan produktivitas dan efektifitas kerjanya dalam upaya 

mencapai tujuan pendidikan. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, dalam 

Erjati Abbas tugas dan tanggung jawab kepala madrasah dalam 

melaksanakan kepemimpinannya, yaitu:
26

 

1) Mengunjungi kelas-kelas 

2) Mengadakan kunjungan observasi 

3) Membimbing guru-guru tentang cara-cara membelajari 

pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami 

siswa 
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4) Mengadakan pertemuan atau rapat 

5) Mengadakan diskusi kelompok 

6) Mengadakan penataran-penataran 

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Untuk itu kepala madrasah harus 

mampu mengetahui tugas-tugas yang harus ia laksanakan. 

Tugas kepala sekolah/madrasah secara umum adalah 

sebagai berikut: 

a) Saluran komunikasi 

Kepala sekolah/madrasah berperilaku 

sebagai penyambung komunikasi dilingkungan 

sekolah/madrasah yang dipimpinnya. Informasi 

apapun yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

pendidikan disekolah harus selalu diketahui oleh 

kepala sekolah. 

b) Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan  

Kepala sekolah/Madrasah bertindak dan 

bertanggung jawab atas segala tindakan  rekan dan 

bawahannya. Tindakan guru, siswa, staf dan orang 

tua siswa tidak terlepas dari tanggung jawab kepala 

sekolah. 
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c) Kemampuan menghadapi persoalan 

Karena keterbatasan waktu dan sumber 

daya, kepala sekolah/madrasah harus mampu 

menangani berbagai persoalan yang muncul. 

Apapun batasannya, kepala sekolah/medleyse harus 

bisa dengan cepat dan tepat mengatur dan 

memprioritaskan tugas jika terjadi benturan 

kepentingan bawahannya dengan kepentingan 

sekolah. 

d) Berpikir analitik dan konseptual 

Kepala sekolah harus dapat memecahkan 

persoalan/masalah dengan satu analisis, kemudian 

menyelesaikan persoalan dengan satu solusi yang 

fleksibel. Serta harus dapat melihat setiap tugas 

sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan 

antara satu dengan yang lainnya. 

e) Sebagai mediator dan juru penegah 

Sekolah sebagai salah satu bentuk 

organisasi, didalamnya terdiri dari manusia yang 

memiliki latar belakang yang berbeda-beda, 

sehingga sering kalai terjadi konflik baik antara 

guru dengan guru atau guru dengan pimpinan 

(kepala amadrasah) bahka guru dengan murid, 
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semua itu kepala sekolah harus mampu menjadi 

penengah dalam konflik yang terjadi, jagan samapi 

berat sebelah.  

f) Sebagai politisi 

Peran kepala sekolah/madrasah dapat 

berkembang secara efektif dalam kasus-kasus 

berikut: a) Dapat mengembangkan prinsip jaringan 

yang saling memahami kewajiban masing-masing. 

b) Membentuk aliansi atau koalisi seperti organisasi 

profesi, OSIS, dll. c) Menciptakan kolaborasi 

dengan pemangku kepentingan yang berbeda 

sehingga berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan.. 

g) Sebagai diplomat 

Dalam berbagai jenis pertemuan, kepala 

sekolah/madrasah merupakan perwakilan resmi dari 

sekolah yang dipimpinnya. 

h) Pengambilan keputusan sulit 

Tidak ada satupun organisasi yang berjalan 

mulus tanpa adanya masalah. Demikian pula 

sekolah sebagai salah satu bentuk dari organisasi 

tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan. 

Dan apabila terjadi kesulitan-kesulitan kepala 
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sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang 

dapat menyelesaikan persoalan sulit yang terjadi.
27

 

2. Strategi Kepala Madrasah 

a. Pengertia Strategi Kepala Madrasah 

Secara bahasa strategi atau “strategos atau strategia” berasal 

dari kata Yunani (Greek) yang berarti “General or Generalship” 

atau diartikan juga sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top 

manajemen pada suatu organisasi.
28

 

Sementara sebagaimana yang dikemukakan oleh K. Marrus 

dalam Isniati dan M. Fajriyansyah bahwa strategi adalah sutau 

proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka panjang organisasi dan disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut tercapai.
29

  

Kata “strategi” dalam kamus besar bahasa Indonesia 

mempunyai beberapa arti, antara lain: 

1) Ilmu dan seni dalam mengembangkan semua sumber 

saya bangsa untuk melaksanakan kebikasanaan tertentu 

dalam perang dan damai. 

2) Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk 

mengahadapi musuh dalam kondisi perang atau dalam 

kondisi yang menguntungkan. 
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3) Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus.
30

 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang strategi yang telah 

disebutkan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, 

strategi adalah suatu rencana yang disusun agar sebuah tujuan atau 

sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan 

baik. 

Sedangkan istilah kepala madrasah sebagaimana yang sudah 

dijelaskan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan sebagai 

berikut bahwa strategi kepala madrasah adalah suatu rencana yang 

ditetapkan oleh seorang pemimpin yang dikhususkan agar tujuan 

dari sebuah lembaga atau organisasi dapat tercapai. 

b. Jenis Strategi Kepala Madrasah 

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan 

pimpinan organisasi. Dalam konteks lembaga pendidikan yang 

menjadi pimpinan adalah seorang kepala sekolah. yang dimaksud 

dengan kemampuan pimpinan yaitu kemampuan menetapkan 

strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan 

memanfaatkan lingkungan dengan memilih pengorganisasian 

sumber daya internal yang tepat, ketepatan strategi yang ditetapkan 

pimpinan suatu organisasi didasarkan pada pemikiran strategi yang 
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dimilikinya dengan pengalaman pembelajarannya dalam situasi 

lingkungan yang terus berubah. Proses yang dilakukan orang yang 

ahli strategi tersebut digunakan sebagai pemikiran strategi formal 

untuk panduan dalam menetapkan keputusan manajemen.
31

 

Menurut Lashway dalam Jerry, untuk mencapai kerjasama dari 

para rekan kerja atau para anggota dan mencapai tujuan organisasi, 

saat ini kepala sekolah memiliki tiga strategi yaitu: 

1) Strategi Hirarki 

Kepala madrasah yang menggunakan strategi hierarki 

cenderung memberikan cara pandang yang luas 

memberikan janjidan efisiensi,memberikan penerimaan 

yang luas dalam mengelola organisasinya, juga melakukan 

pengawasan serta rutinitas yang direncanakan. 

Kepemimpinan kepala madrasah adalah berkaitan erat 

dengan kepala madrasah sebagai perencana, pengalokasi, 

sumberdaya, koordinator, supervisor, penyebar informasi 

dan sebagai analisis. 

2) Strategi Transformasional 

Dalam penggunaan strategi transformasional, strategi 

transformasional berjalan atas ajakan dengan bujukan, 

khayalan, dan kekaguman dalam bidang pengetahuan, 

motivasi pegawai/bawahan melalui membagi visi, nilai dan 
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simbol. Pemimpin yang menerapkan strategi 

transformasional lebih cepat menerima tujuan kelompok, 

memperhatikan harapan kinerja tinggi, menciptakan 

kekaguman intelektual, dan menampilkan model yang 

sesuai dengan perilaku mereka. Strategi transformasional 

lebih mengarah kepada memotivasi serta memberikan 

informasi kepada bawahan khususnya bila organisasi dalam 

melakukan perubahan utama. 

3) Strategi Fasilitatif 

Penggunaan strategi fasilitatif, kepemimpinan 

fasilitatif sebagai suatu perilaku dan kemampuan 

kebersamaan dari sekolah untuk beradaptasi, pemecahan 

masalah, dan peningkatan kerja. Strategi fasilitatif 

memberikan kepada rekan kerja dalam hal ini guru sebagai 

teman dalam keseharian dalam membawa visi untuk 

kehidupan. Tindakan kepala madrasah yang menggunakan 

strategi fasilitatif biasa digunakan bila mana pemimpin 

mengahadapi hambatan dalam sumberdaya, membangun 

tim kerja, memberikan umpan balik koordinasi dan 

manajemen konflik, menciptakan jaringan komunikasi, 
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melakukan kerjasama politik, dan sebagai model dalam visi 

lembaga.
32

 

Sebagaian ahli menyebutkan karakteristik sebagaimana yang 

telah dikemukakan diatas oleh Overton justru menggunakan istilah 

strategi kepemimpinan akan tetapi pada intinya adalah pilihan 

terhadap atas pemikiran dan perilaku kepala sekolah/madrasah 

dalam mempengaruhi staff, guru, personil dan siswa-siswi 

disekolah.
33

 

c. Tahapan Strategi 

Dalam menerapkan manajemen strategi tidak semena-mena, 

melainkan harus dengan beberapa tahapan supaya strategi yang 

akan digunakan tepat dan benar-benar sesuai dengan kondisi yang 

ada. Terdapat beberapa tahapan dalam penerapan manajemen 

strategi, yaitu sebagai berikut:
34

 

1) Proses manajemen strategik. 

Proses manajemen strategik terdiri atas tiga tahap yakni, 

formulasi strategi, implementasi strategik, dan evaluasi 

strategik. Formulasi strategi sering juga disebut dengan 

perencanaan strategis. formulasi strategi merupakan 

pengembangan perencanaan jangka panjang untuk 
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manajemen yang efektif melalui analisis lingkungan.
35

 

Sebagai seorang pemimpin sangat perlu untuk mengetahui 

lingkungan sekitar dari organisasi atau lembaga. Kepala 

sekolah sebagai seorang pemimpin dalam lembaga 

pendidikan perlu kiranya untuk mengetahui lingkungan 

sekitar supaya tujuan yang akan ditetapkan dalam lembaga 

seuai dengan kebutuhan lingkungan ssekitar. 

Salah satu alat yang terkenal dan sering digunakan 

dalam analisa situasi adalah analisa SWOT (strengths, 

weaknesses, opputunities, threats). Analisa SWOT 

merupakan cara sistematik untuk mengidentifikikasi faktor-

faktor ini. Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu 

strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan 

peluang, dan meminimalisir kelemahan dan ancaman.
36

 

Adapun penjelasan yang lebih rinci dari masing-masing 

faktor tersebut yaitu:  

a) Strengths (kekuatan), kekuatan adalah sumber daya, 

keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain, relatif 

terhadap pesaing dan kebutuhan dasar yang dilayani 

atau ingin dilayani oleh organisasi atau lembaga. 
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Kekuatan adalah komparatif bagi organisasi dan 

lembaga di lingkungan. 

b) Weaknesses (kelemahan), kelemahan merupakan 

keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius 

menghambat kinerjar dari organisasi dan lembaga. 

c) Opportunities (Peluang), merupakan situasi penting 

yang sangat menguntungkan bagi organisasi ataupun 

lembaga didalam lingkungan. Kecenderungan-

kecenderungan penting merupakan ssalah satu sumber 

peluang. 

d) Threats (Ancaman), merupakan pangganggu utama bagi 

posisi sekarang maupun yang diinginkann oleh 

organisasi atau lembaga.
37

 

Kepala sekolah yang mumpuni akan 

mempertimbangkan hal-hal diatas. Sehingga ketika 

membuat perencanaan strategi tidak teledor dan sesuai 

dengan kebutuhan atau keiinginan yang diminati oleh 

lingkungan. 

Fomulasi strategi dalam perusahaan, organisasi, dan 

lembaga pendidikan melipti, menenetukan misi perusahaan, 

organisasi dan lembaga pendidikan. menentukan tujuan-
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tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi, dan 

penetapan pedoman kebijakan.
38

 

2) Implementasi Strategik 

Implementasi strategi adalah sebuah proses yang mana 

strategi dan kebijakan diarahkan kedalam tindakan melalui 

pengembangan rpogram, anggaran, dan prosedur.
39

 

Mensyaratkan dalam lembaga untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi rekan kerja, dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategik yang telah 

diformulasikan (direncanakan) sebelumnya dapat 

dijalankan.
40

 

Pada tahapan ini sering dikatakan sebagai tahapan yang 

paling rumuit. Karena, strategi yang sudah diformulasikan 

bagaiamana xaranya itu harus bejalan sesuai dengan 

harapan, bukan hanya berupa angan-angan semata. Pada 

tahapan ini butuh kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan. 

Suksesnya tahapan ini terletak pada kemampuan 

mengendalikan dan memotivasi rekan kerja sehingga lebih 

tepat disebut sebagai seni daripada ilmu. 
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3) Evaluasi Strategi.  

Bagian yang terakhir dari tahapan manajemen strategi 

adalah evaluasi strategi. Didalam literatur yang lain banyak 

yang ada yang menggunakan istilah evaluasi dan 

pengendalian strategi. Sebagaimana yang terdapat didalam 

bukunya Amirullah. Evaluasi merupakan tahapan dimana 

manajer mencoba menjamin bahwa strategi yang telah 

dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan 

yang telah diharapkan.
41

 

Pengendalian strategi merupakan suatu jenis khusus 

dari pengendalian organisasi yang berfokus pada 

pemantauan dan pengimplementasikan proses manajemen 

strategi.
42

 Sementara Amirullah mengatakan bahwa 

pengendalian strategi pengendalian yang mengikuti strategi 

yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah, atau 

perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan 

melakukan penyesuaian yang diperlukan.
43

 

3. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Istilah kinerja sering didefinisikan dengan penampilan kerja, 

perilaku kerja, tingkat keberhasilan, atau hasil kerja. Kinerja dalam 
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arti penampilan kerja merupakan suatu perbuatan atau apa yang 

diperlihatkan seseorang melalui keterampilannya yang nyata.
44

 

Dalam hal ini, Prestasi bukanlah hasil atau hasil dari suatu 

tindakan, melainkan suatu prestasi yang berkaitan dengan kiprah 

seseorang pada suatu lembaga pendidikan untuk mencapai suatu 

tujuan. Istilah performance berasal dari konsep performance. Ada 

juga yang mengartikan kinerja sebagai hasil kerja atau prestasi 

kerja. Namun, istilah kinerja lebih luas dan mencakup tidak hanya 

hasil kerja, tetapi juga cara proses kerja berlangsung.
45

 

Sebagaimana pendapat Kane dalam Abd. Majid bahwa Prestasi 

bukanlah kualitas seseorang seperti bakat atau kemampuan, 

melainkan prestasi adalah manifestasi dari bakat atau kemampuan 

itu sendiri, dan pendapat ini menunjukkan bahwa prestasi adalah 

perwujudan keterampilan dalam bentuk pekerjaan yang 

sebenarnya. Kinerja posisi didefinisikan sebagai hasil yang dicapai  

dalam periode waktu tertentu yang terkait dengan fungsi.
46

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kinerja bisa diartikan sebagai hasil kerja dan yang lebih luas 

lagi kinerja bukan hanya hasil kerja melaikan juga proses dari 

kerja, bisa juga diartikan sebagai pencapaian kerja. 
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Secara sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam pandangan 

masyarakat luas adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, tidak mesti harus dilembaga pendidikan 

formal, bisa di musholla, masjid atau di rumah-rumah. Seorang 

guru memiliki peran yang terhormat dimasyarakat, kewibawaan 

seorang guru lah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga 

masyarakat tidak meragukan figur seorang guru. 

Guru merupakan subjek paling penting dalam keberlangsungan 

pendidikan. Secara institusional, guru memegang peranan penting, 

baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Guru 

adalah perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi 

kelasnya. Dengan demikian guru juga berperan melakukan evaluasi 

dan penyempurnaan kurikulum.
47

 

Guru merupakan jabatan profesional dimana ia dituntut untuk 

berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya dengan 

baik. Sebagai seorang yang professional maka tugas guru sebagai 

pendidik, pengajar, pelatih, dan peneliti hendaknya berimbas 

kepada siswanya
48

 

Merujuk dari beberapa pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja atau 

prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang guru berdasarkan 
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kemampuannya dalam mengelola kurikulum atau kegiatan belajar 

mengajar yang didalamnya memuat perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 

1) Dimensi Guru 

Dalam menilai bagimana kinerja guru harus ada standar 

yang digunakan, agar ada kejelasan kinerja guru yang 

dinilai itu sudah memenuhi stnadar apa belum, sudah baik 

apa massih buruk. Sedangkan  indikator kriteria kinerja 

guru dapat berupa (1) kriteria pengetahuan, keterampilan, 

dan kecenderungan, (2) sistem evaluasi dan unit evaluasi, 

pengalaman lapangan dan praktik klinik, (3) perbedaan, (4) 

kualifikasi, Kinerja , kelayakan, (5) Unit dan pengelolaan 

sumber daya. Indikator di atas adalah kriteria kinerja guru 

seperti pengetahuan, keterampilan, sistem penyampaian dan  

variasi pengalaman, keterampilan praktis, hasil kualifikasi, 

pekerjaan, pengembangan.
49

 

Dimensi penilaian kinerja guru merujuk pada apa yang 

ada pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses, yang terdiri dari, sebagai berikut:
50

 

a) Perencanaan proses pembelajaran. 

Perencanaan proses pembelajaran dapat 

diartikan sebagai suatu proses kegiatan merumuskan 

                                                           
49

 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 48-49. 
50

 Sekretarian Negara RI, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tntang Standar Proses Untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007), 3. 



41 

 

 
 

tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu 

kegiatan pembelajara, cara apa yang digunakan 

untuk untuk menilai pencapaian dari tujuan tersebut, 

materi atau bahan apa yang dipersiapkan dan yang 

hendak diajarkan, bagaimana cara menyampaikan 

bahasn ajar tersebut serta medianya menggunakan 

apa yang diperlukan untuk mendukung 

berlangsungnya proses pembelajaran tersebut.
51

 

Yang yang menjadi tolok ukur keberhasilan 

dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh 

perencanaannya, maka perencanaan pembelajaran 

disini dapat berperan sebagai: (1) acuan bagi guru 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar 

dapat lebih terarah dan berjalan lancar serta efektif 

dan efisien, serta (2) sebagai landasan pokok bagi 

guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar 

dan indikator yang ditetapkan. 

b) Pelaksanaan proses pembelajaran 

Implementasi proses pembelajaran adalah 

semua inisiatif umum antara guru dan siswa untuk 

berbagi dan memproses informasi, dan pengetahuan 

yang ditunjuk ingin berguna bagi siswa, dan 
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merupakan dasar belajar yang berkelanjutan dan 

diharapkan  lebih baik. Revisi mencapai  

peningkatan  positif dalam merek dengan perubahan 

perilaku substansial dan menetapkan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Proses belajar yang baik mencapai 

perubahan dalam keterampilan cerdas, pemikiran 

kritis dan kreativitas kreativitas dan perilaku dan 

perilaku pribadi berdasarkan kebiasaan dan 

pengalaman tertentu. Keberhasilan proses 

pembelajaran adalah Implementasi Guru dalam 

proses pengajaran. Imbaulah siswa untuk 

mengembangkan kreativitas dengan bantuan guru. 

Peran guru di sini sangat penting, yaitu, guru harus 

menyiapkan metode materi dan  pembelajaran, dan 

guru juga perlu mengetahui dan memahami keadaan 

muridnya untuk pembelajaran pembelajaran yang 

lancar. Komponen yang mempengaruhi perilaku 

proses pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran 

dan pembelajaran adalah beberapa bagian 

pembelajaran yang saling berhubungan jika mereka 

kurang dipelajari di salah satu bagian ini. BE. 
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Unsur-unsur yang membentuk proses 

pendidikan/pembelajaran adalah:
52

 

1) Tujuan 

Tujuan menjelasskan mengenai apa yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. 

komponen tujuan merupakan panduan dan 

acuan bagi seluruh kegiatan dalam sistem 

pendidikan. 

2) Peserta Didik 

Peserta didik merupakan anggota masyrakat 

yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran melalui beberapa 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

3) Pendidik (guru) 

Tanpa adanya seorang pendidik mustahil 

pembelajaran akan tersampaikan 

denganmaksimal. Pendidik merupakan anggota 

masyarakat yang mengendalikan diri untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran dan 

penyelenggaraan pendidikan. pendidik juga 

merupakan tenaga pendidikan yang 

berkualifikasi pendidik, dosen (istilah pendidik 
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dalam perguruan tinggi), pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan. 

4) Kurikulum 

Merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan (berupa kegiatan dan pengalaman-

pengalaman belajar) megenai tujuan, isi, dan 

bahan pembelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai pendidikan 

tertentu. 

5) Manajemen 

Dalam proses pembelajaran juga perlu 

manajemen yang baik, baik itu berkaitan dengan 

isi pembelajaran atau pun suasana dalam proses 

pembelajaran. Manajemen merupakan semua 

kegiatan yang mendukung terciptanya proses 

pembelajaran didalamnya mengandung aktivitas 

merencanakan (Planning-P), mengorganisasik 

(Organizing-O), melaksanakan (Actuatig-A), 

dan mengawasi (Controlling-C). Ini disebut 
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empat pilar pengelolaan kinerja profesioanl 

pendidik.
53

 

6) Strukrtur dan Jadwal Waktu 

Struktur dan jadwal waktu menjelaskan 

tentang cara pelaksanaan kegiatan dan 

pengaturan waktu untuk mecapai tujuan. 

7) Materi 

Pada komponen ini merupakan salah satu 

komponen inti yang harus ada, sangat mustahil 

komponen yang lainnya sudah terpenuhi akan 

tetapi materinya masih belum siap maka 

pembelajaran akan tidak berjalan. Materi atau 

bahan pembelajaran merupakan hal-hal pokok 

yang perlu disampaikan oleh pendidik dan 

dipahami oleh peserta didik yang membantu 

mengembangkan potensi dirinya. Materi 

pembelajaran ini diatur dalam seperangkat ini 

diatur dalam rncana sistematis yang namamya 

adalah kurikulum sebagaimana sudah 

disebutkan sebelumnya. Kurikulum ini 

berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran yang tidak hanya terpaku 
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pada content based curriculum, akan tetapi juga 

harus berorientasi aplicative and generative 

based curriculum. 

8) Alat Bantu, Media dan Sumber Belajar 

Media dipahami dengan semua alat yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. 

Dengan penggunaan alat/media dalam suatu 

pembelajaran akan membantu mempermudah 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

dissampaikan. Media pembelajaran juga dapat 

merangsang pikiran, perasaan dan kemauan 

peserta didik sehingga dapat mendorong 

terjadinya kegiatan belajar mengajar pada 

dirinya. Penggunaan media secara kreatif dapat 

memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih 

banyak lagi, dapat dengan mudahmemahami apa 

yang dipelajarinya dengan baik dan 

meningkatkan kemampan mereka sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c) Penilaian hasil pembelajaran. 

Evaluasi hasil belajar adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk 

menentukan pencapaian hasil belajar. Selain 



47 

 

 
 

rencana, setiap satuan pendidikan  juga harus 

melakukan penilaian untuk mengukur seberapa baik 

rencana telah tercapai.  

Penilaian guru terhadap hasil belajar 

memerlukan pengukuran pencapaian kemampuan 

yang didefinisikan dalam Kriteria Isi (Standar dan 

Kemampuan Dasar) dan Kriteria Kemampuan 

Lulusan. Penilaian yang valid berarti menilai apa 

yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat 

ukur kompetensi yang sesuai. Bukan sebaliknya. 

Evaluasi adalah apa adanya, yaitu objektif. Artinya, 

evaluasi hasil belajar siswa tidak dipengaruhi oleh 

subjektivitas evaluator dan perbedaan hubungan 

agama, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jenis 

kelamin, dan emosional antara pendidik dan siswa. 

Evaluasi hasil belajar oleh guru bersifat terbuka. 

Dengan kata lain, Anda dapat menginformasikan 

semua orang yang terlibat tentang prosedur 

evaluasi, kriteria evaluasi, dan dasar pengambilan 

keputusan untuk hasil belajar siswa. Evaluasi hasil 

belajar harus adil. Artinya, menilai hasil belajar 

karena berkebutuhan khusus, perbedaan latar 

belakang, dan perbedaan lain di atas tidak 
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menguntungkan dan tidak merugikan siswa. 

Evaluasi harus terintegrasi. Singkatnya, evaluasi 

guru terhadap hasil belajar merupakan bagian yang  

tidak  terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

Evaluasi harus komprehensif dan 

berkesinambungan. Singkatnya, penilaian guru 

terhadap hasil belajar  mencakup semua aspek 

siswa, dari segi kemampuan, dengan menggunakan 

berbagai teknik penilaian yang tepat untuk 

memantau perkembangan keterampilan siswa. 

Evaluasi harus dilakukan secara sistematis. H. Ini 

berjalan sesuai rencana dan  langkah demi langkah 

sesuai prosedur standar. Evaluasi harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Artinya, apa yang 

ditemukan dalam evaluasi dapat diperhitungkan 

baik  dari segi teknologi, proses, maupun hasil. 

Evaluasi harus berdasarkan kriteria (benchmark). H. 

Penilaian guru terhadap hasil belajar  didasarkan 

pada sejauh mana kemampuannya telah dicapai. 

d) Pengawasan proses pembelajaran 

Pengawasan proses pembelajaran ini 

dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, 
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evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara 

berkala dan berkelanjutan.
54

 

2) Kompetensi Guru 

Kompetensi berasal dari bahasa inggris competency 

yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. 

Sedangkan pengertian kompetensi guru adalah 

keterampilan yang mesti dimiliki oleh guru, baik dari segi 

kemampuan pengetahuan, kemampuan dari segi 

keterampilan dan tanggung jawab kepada peserta didik 

yang mereka ajar, sehingga dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik dapat berjalan dengan baik.
55

 Guru dan 

dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen dari pembelajaran yang sehat secara jasmani 

dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan dari pendidikan nasional, serta memiliki sertifikat 

profesi.
56

 Maka dari itu kualifikasi dan kompetensi 

merupakan dua komponen yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. 

Guru dalam proses  pendidikan dan pembelajaran 

perlu memiliki kemampuan sendiri, seperti yang 

digambarkan oleh Shyful Sagara dalam bukunya. Dengan 
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kata lain, guru perlu memiliki beberapa kemampuan, 

seperti: Masyarakat, (2) kemampuan  bekerjasama dan 

bekerja secara  bertanggung jawab sesuai peran dan 

tanggung jawab dalam masyarakat, (3) guru harus memiliki  

kemampuan berpikir kritis dan sistematis, (4) guru harus 

memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan 

kemampuan intelektual sejalan dengan tuntutan zaman 

yang selalu berubah.  

 Salah satu tugas guru adalah memajukan, 

mendukung, dan mengembangkan kemampuan siswa 

secara profesional dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran, yang mengarah pada tujuan pendidikan dan 

pembelajaran yang berkualitas, efektif dan efisien, semua 

ini dipenuhi untuk mencapainya dengan sukses. 

Sebagaimana Nurgiyantoro dalam Gunawan dkk 

menyebutkan bahwa dengan kompetensi guru, ada empat 

macam yang harus dikuasi oleh seorang guru, yaitu: 

menguasai materi atau bahan ajar, dapat mendiagnosis 

tingkah laku siswa, dapat menjalankan proses pembelajaran 

dan dapat menilai dari hasil belajar siswa.
57

 kompetensi 

dasar atau keahlian dasar yang harus dimiliki oleh setia 
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guru yang akan dijadikan standar kualitas dari seorang guru 

adalah: 

a) Kompetensi Paedagogik 

Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 19 

tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

tepatnya pada pasal 28 (3) dibutir a dijelaskan bahwa 

kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya.
58

 

Depdiknas menyebutkan kompeteni ini dengan 

sebutan “kompetensi pengelolaan pembelajaran”.
59

 

Kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan 

merencakan program belajar mengajar, kemampuan 

melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar 

mengajar, dan kemampuan peniliaian. Pengertian ini 

tidak jauh dengan apa yang sudah disebutkan 

sebelumnya. 
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b) Kompetensi Kepribadian 

Merupakan kemampuan individu yang 

menggambarkan kepribadian seorang guru yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadisuri tauladan bagi siswa, serta memiliki akhlak 

yang mulia. 

c) Kompetensi Sosial 

Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berinteraksi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik dan 

masyarakat sekitarnya. 

d) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional guru menggambarkan 

tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang 

yang memikul jabatan sebagai pendidik (guru) yang 

artinya kemampuan yang ditampilkan itu menjadi ciri 

keprofesionalannya dan kompetensi profesional ini 

merupakan kemampuan yang berkaitan dengan 

penguasaan bahan ajar dalam bidang studi yang 

ditekuninya secara luas serta mendalam yang mencakup 

penguasaan substansi keilmuan yang menaungi 
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kurikulum tersebut serta menambah wawasan keilmuan 

sebagai guru.
60

 

Selain kompetensi profesional guru diatas, masih 

ada sepuluh kemapuan dasar seorang guru yang juga harus 

dimiliki oleh guru yang akan beriringan dengan empat 

kompetensi yang sudah disebutkan diatas, kemampuan 

dasar tersebut diantaranya sebagai berikut: (1) menguasai 

landasa-landasan pendidikan, (2) menguasai bahan ajar, (3) 

kemampuan dalam mengelola program belajar mengajar, 

(4) kemampuan dalam mengelola kelas, (5) kemampuan 

berinteraksi dalam proses belajar mengajar, (6) menilai 

hasil belajar siswa, (7) kemampuanmengenal dan 

menerjemahkan kurikulum, (8) mengenal program dan 

fungsi bimbingan dan penyuluhan, (9) memahami prinsip-

prinsip dan hasil pengajaran, (10) mengenal serta 

menyelenggarakan administrasi pembelajaran.
61
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Tujuan pendekatan kualitatif adalah 

untuk menggambarkan fenomena  yang dialami oleh subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, dan perilaku, dalam konteks 

alam yang khusus, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, 

secara utuh, dan kemudian dalam kata-kata dan bahasa. untuk 

memahami secara grafis dalam bentuk.
62

 Terdapat beberapa macam 

pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari penelitian 

kualitatif, sebagaimana menurut Creswell didalam Ahdi Kusumastuti 

dan Ahmad Mustamil Khoiron, disebutkan istilah-istilah penelitian 

kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami 

makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
63

  

Denzin & Lincoln dalam Albi Anggito & Johan Setiawan 

menyatakan  bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang  

dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada dengan 

menggunakan lingkungan alam dengan tujuan untuk 
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menginterpretasikan fenomena yang terjadi.
64

 Erickson menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak 

dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.
65

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang berusaha 

mengungkapkan gejala yang bersifat holistik-kontekstual yang 

kemudian menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  studi 

kasus. Seperti yang dikemukakan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, studi kasus ditujukan untuk menggali lebih dalam unit-

unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, institusi, dan 

komunitas.
66

 jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang 

menggunkan metode untuk menghimpun dan menganalisis suatu 

kasus tertentu baik itu yang terjadi di masyarakat secara umum atapun 

yang terjadi di suatu lembaga. Sehingga peneliti nantinya akan 

mengumpulkan data di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

sekalgus menghimpun dan menganalisisnya. 
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B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu lokasi yang dijadikan sebagai objek 

atau daerah penelitian, atau tempat  penelitian  dilakukan. Area survei 

biasanya mencakup lokasi (desa, organisasi, acara, teks, dll.).
67

 

Pada penelitian yang dilaksanakan ini di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Yaqin. Yang dimana MTs Nurul Yaqin ini teletak di Desa Klungkung 

Kec. Sukorambi, tepatnya di depat balai desa Klungkung, dan biasanya 

Madrasah ini dikenal dengan sebutan MTs NURIN. 

Alasan peneliti akan memilih lokasi penelitian tersebut didasari karena 

MTs Nurul Yaqin merupakan sekolah yang berdiri kurang lebih sudah 21 

tahun dan masih eksis sampai sekarang. MTs Nurul Yaqin yang sudah 

lama berdiri akan tetapi kinerja guru yang ada didalamnya masih kurang 

bisa dicontoh, artinya kineja yang ada sangat rendah dan tidak maksimal. 

Dan juga uniknya di dilembaga tersebut setiap bulan dilaksanakan 

anjangsana rutinan yang dilaksanakan dirumah guru-guru dengan 

berpindah-pindah, sebagaimana yang sudah disebutkan dilatar belakang. 

C. Subyek penelitian 

Bagian ini memperkenalkan jenis dan sumber data. Uraian tersebut 

meliputi data  yang ingin Anda terima, informan atau orang yang perlu 

Anda pelajari, dan cara mencari dan mengumpulkan data untuk 

memastikan validitasnya. Istilah sampel jarang digunakan karena  
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biasanya digunakan untuk menggeneralisasi dengan pendekatan 

kuantitatif.
68

 

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan ini akan memilih yang akan 

dijadikan subjek penelitian, yaitu pihak-pihak yang bekaitan dengan 

strategi kepala sekolah dan kinerja guru tersebut. dalam hal ini peneliti 

memilih subyek penelitian sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi Jember 

Kepala madrasah adalah seseorang yang memiliki 

kedudukan sebagai pemimpin suatu dalam duatu lembaga. Tugas 

kepala sekolah adalah merumuskan, menetapkan, dan 

mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah serta membuat 

rencana kerja sekolah. Subjek ini peneliti gunakan untuk mencari 

informasi mengenai perkembangan di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi Jember. 

2. Guru MTs Nurul Yaqin Klunkung Sukorambi Jember 

Subjek ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

persiapan dan perkembangan yang dilakukan untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar setiap harinya. 

3. Siswa/i MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi Jember 

Siswa/i adalah peserta didik yang belajar dan mendapat 

bimbingan dari guru di sekolah dan lebih khususnya di MTs Nurul 

Yaqin Klungkung Sukorambi. Subjek ini peneliti gunakan untuk 
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mendapat informasi tentang bagaimana ketika guru mengajar 

didalam kelas, dan bagaimana materi yang disampaikan. 

Berdasarkan uraian diatas maka nama yang dijadikan subyek 

penelian pada penelitian ini diantaranya: 

Tabel 3.1 

Subyek Penelitian 

NO Identitas Jabatan 

1 Basir, S.Pd. Kepala Madrasah 

2 Samsul Arifin, S.AB Bidang Konseling dan Guru mata pelajaran 

3 Abdul Qodir, S.Pd.I WAKA Kurikulum dan Guru mata pelajaran 

4 Agil Fahmi A. S.Pd. Guru mata pelajaran 

5 Qotrun Nada Siswi kelas IX 

6 Fenti Nur Jannah Siswi kelas ix 

 

D. Teknik pengumpulann data 

Dalam memilih dan menentukan teknik pengumpulan data, peneliti 

juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan jenis pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini. Hal ini 

dilakukan agar ada kesesuaian antara teknik dengan pendekatan yang 

digunakan. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

yaitu: 
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1. Observasi (pengamatan) 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Usman dan Purnomo 

dalam Hardani dkk, mengatakan bahwa observasi ialah 

pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteiti.
69

 Dalam arti lain observasi adalah melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan.
70

 teknik observasi yang digunakan 

adalah teknik observasi partsisipasi pasif  yang mana peneliti 

nantinya akan melakaukan pengamatan secara langsung ke 

lapangan akan tetapi peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

tersebut. Serta observasi pastisipan pasif ini dilakukan guna untuk 

mendapatkan data berupa: 

a. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

Jember? 

b. Apa kendala-kendala strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi Jember? 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunkanan teknik 

pengumpulan data yaitu wawancara, yang dimana nantinya peneliti 

akan menggali informasi melalui tanya jawab secara langsung 
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terhadap subyek penelitian, guna untuk mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan oleh peneliti yang berkaitan dengan fokus pada 

penelitian ini. Wawancara adalah proses di mana seorang penanya 

atau pewawancara bertemu dengan responden atau responden  

menggunakan alat yang disebut panduan wawancara (interview 

guide) untuk memperoleh informasi untuk survei melalui sesi tanya 

jawab.
71

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

semi terstruktur yang nantinya peneliti akan menggunakan 

panduan wawancara yang mana panduan tersebut berasal dari 

pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan serta 

penggunaannya lebih fleksibel, selaras dengan data yang 

dibutuhkan ini yaang sifatnya fleksibel. 

Data yang ingin diperoleh dari metode wawancara ini 

adalah: 

1. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

Jember? 

2. Apa kendala-kendala strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi Jember? 
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3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yang akan 

peneliti gunakan adalah dokumentasi. Peneliti akan menggunakan 

dokumentasi, karena hasil yang akan diperoleh dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi akan lebih terpercaya (kredibel) jika 

didukung dengan data /dokument-dokumen yang relevan dari 

teknik dokumentasi. 

E. Analisis data 

Analisis data merupakan bagian  yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Setelah peneliti mengumpulkan data,  langkah selanjutnya 

adalah mengorganisasikan dan menganalisis data untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan.
72

 

Analisis data yang digunakan  peneliti di bidang ini adalah model 

Miles dan Huberman, dan John Saldana menyarankan agar kegiatan 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan  terus menerus 

sampai data jenuh.
73

 Analisis data diambil dengan mulai menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, 

wawancara, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri dari tiga alur sebagai 

berikut: 
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1. Data Condentation (kondensasi data) 

Kondensasi data adalah pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan/atau transformasi data yang tampak 

dalam korpus lengkap (tumbuh) catatan lapangan tertulis, 

wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya mengacu pada 

proses melakukan. Mengompresi data dapat meningkatkan data. 

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari 

analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti 

terhadap data mana yang akan dikondenkan dan data mana yang 

nantinya akan ditarik. Data kondensasi adalah suatu bentuk analisis 

yang mempertajam, menyortir, memfokuskan, membuang, dan 

mengatur data sedemikian rupa agar kesimpulan “akhir” dapat 

ditarik dan diverivikasi.
74

 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana bahwa data 

kondensasi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

meyortir, memfokuskan, membuang, dan mengatur data 

sedemikian rupa agar kesimpulan “akhir” dapat ditarik dan 

diverivikasi.
75

 Dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Menyeleksi (selecting) 

Peneliti harus selektif dalam memutuskan dimensi mana 

yang lebih penting. Hubungan  mana yang dapat lebih 

bermakna dan, sebagai hasilnya, informasi apa yang dapat 
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dikumpulkan dan dianalisis. Peneliti mengumpulkan semua 

informasi untuk meningkatkan peneliti. 

b. Memfokuskan (Focusing) 

Menurut Miles, Huberman, dan John Sldana, fokus pada 

data adalah bentuk pra-analisis. Pada fase ini, peneliti 

memfokuskan pada data yang berkaitan dengan rumusan 

masalah penelitian. Fase ini merupakan fase lanjutan dari 

pemilihan data. Peneliti hanya membatasi data  berdasarkan 

rumusan masalah. 

c. Mengabstraksikan (Abtracing) 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti 

proses pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul fi 

evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan 

kecukupan data. 

d. Menyederanakan dan mentransformasikan (Simplfyng and 

Transforming) 

Data dalam penelitian yang akan dilakukan ini selanjutnya 

diserahkan dan ditransformasikan dengan berbagai cara, yakni 

melalui seleksi yang ketat dengan ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas 

dan sebagainya. menyederhanakan data peneliti mengumpulkan 

data setiap proses. 
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2. Data Display (penyajian data) 

Setelah nanti data dikondensasikan maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. selanjutnya 

disarankan, dalam melakukan display data selain dengan teks yang 

naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) 

dan shart. 

3. Conclution / verivication (kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
76

 

                                                           
76

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 340. 



65 

 

 
 

Penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan dari 

data yang telah disajikan. Dengan ini, peneliti mencari makna dari 

data yang sudah dikonden dengan cara membandingkan, mencari 

pola, tema, hubungan persamaan, mengelompokkan dan 

memeriksa hasil yang diperoleh dalam penelitian. Berikut langkah 

yang akan dilakukan oleh peneliti: 

a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan. 

b. Memilih data yang penting dan membuang data yang tidak 

perlu. 

c. Mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya. 

d. Merangkum data yang telah diorganisasikan. 

e. Menyajikan data dengan uraian singkat dan berbentuk teks 

naratif. 

f. Menyimpulkan data yang telah disimpulkan dan melakukan 

verivikasi selama penelitian berlangsung. 

F. Keabsahan data 

Bagian ini memuat tentang keabsahan data. Keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif.
77

 Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data akan 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah melihat suatu realitas 

dari berbagai sudut pandang atau perspektif dari berbagai sesi sehingga 

lebih kredibel dan akurat.
78
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Dalam mengecek keabsahan data, dapat dialakukan triangulasi. 

Triangulasi data adalah pengecekan data dengan cara pengecekan atau 

pemeriksaan ulang. Dalam bahasa sehari-hari triangulasi ini sama dengan 

cek atau ricek. Teknik triangulasinya adalah pemeriksaan kembali data. 

Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti 

mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi.
79

 

Contohnya dalam triangulasi sumber ini dilakukan dengan 

membandingkan antara orang satu dengan orang lain. sedangkan 

triangulasi teknik dilakukannya pengecekkan data tersebut dan 

membandingkan data yang akan diperoleh. 

Dengan demikian dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik 

dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang diajukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dialakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
80

 

G. Tahap-tahap penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, 

pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan 

laporan. Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Tahap Studi Pendahuluan dan Pra-Lapangan. 

Tahap yang akan dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. 

Kegiatan dalam tahap pra-lapangan meliputi menyusun rancangan 

penelitian, studi eksplorasi, perizinan, penyusunan instrumen 

penelitian, dan pelaksanaan. 

a. Menyusun rancangan penelitian. 

Rancangan penelitian ini latar belakang masalah dan 

alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan 

jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan 

prosedur analisis data, dan rancangan pengecekan 

keabsahan data. 

b. Studi eksplorasi 

Kunjungan ke lokasi penelitian, yaitu MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi sebagai lokasi penelitian, dan 

berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, 

dan keadaan alam lokasi penelitian. 

c. Perizinan. 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

diluar kampus dan merupakan lembaga pendidikan, maka 

pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dengan 

prosedur sebagai berikut, yaitu meminta surat izin 

penelitian dari IAIN Jember sebagai permohonan izin 
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melakukan penelitian di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi. 

d. Penyusunan instrumen penelitian. 

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian 

meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, 

mebuat lembar observasi, dan pencatatan dokumen yang 

diperlukan. 

2. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti dari 

penelitian, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, dilanjutkan 

dengann kondensasi data, penyajian data, dan terkahir yaitu 

kesimpulan/verifikasi. 

3. Penyusunan Laporan 

Laporan yang dimaksud adalah menulis laporan hasil dari 

penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Laporan 

hasil penelitian ini sebagai pertanggungjawaban ilmiah dalam 

penyusunan skripsi. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah berdirinya MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

demi adanya peningkatan mutu kesadaran masyarakat dalam berperan 

dan ambil bagian dalam pengembangan dunia pendidikan anak 

khususnya wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, serta 

berkembangnya dunia informasi di era reformasi yang masih sarat 

dengan segala permasalahannya untuk mengantarkan bangsa dan 

negara ke arah suasana yang lebih maju, sungguh sangat mutlak 

dibutuhkan adanya layanan peningkatan mutu pendidikan masyarakat. 

            Layanan dan peningkatan mutu pendidikan masyarakat yang 

dimaksud disini adalah pendidikan yang mampu melahirkan generasi 

dengan kemampuan dalam dunia pengetahuan seimbang dengan 

keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT. 

            Di sisi lain berbagai permasalahan masyarakat, khususnya 

pedesaaan seperti kemiskinan, kebodohan, rendahnya tingkat 

pendidikan, banyaknya anak-anak Drop-Out sekolah, banyaknya kasus 

pernikahan usia dini serta rendahnya mutu kesehatan, adalah fenomena 

yang mencerminkan betapa rendahnya kwalitas hidup masyarakat kita. 

Realitas tersebut merupakan persolan sebagian besar penduduk didesa 

klungkung dan sekitarnya. 
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            Berangkat dari permasalahan tersebut, segenap tokoh 

masyarakat LPM, BPD, Pemerintah Desa, Para guru ngaji, Pengurus 

ranting NU Klungkung serta MWC sukorambi pada tahun 2003 

dimulai dari perintisan kegiatan belajar mengajar pendidikan MTs 

diklungkung dengan bergabung ke MTs Sunan Ampel 

Sukorambi(sebagai kelas jauh).  

            Sebagai salah satu alternatif program pendidikan yang insya 

Allah diyakini akan mengurangi bahkan menyelesaikan permasalahan 

tersebut yakni dengan pendekatan pendidikan. Guna mengupayakan 

peningkatan bidang pendidikan tersebut, dengan wadah Yayasan 

Bintang Sembilan Nahdlatul Ulama (YPBS NU) sukorambi yang 

didirikan sejak tahun 2004 pengelola berupaya merintis kegiatan 

pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang telah berjalan sejak tahun 

2003 bekerjasama dengan MTs SUNAN AMPEL sukorambi, pada 

tahun pelajaran 2009/2010 berdiri sendiri dengan nama MTs “NURUL 

YAQIN” klungkung.
81

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi
82
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 Basir, Di Wawancarai oleh penulis, Jember,  16 Agustus 2021 
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 Peneliti, Dokumentasi, 17 Juni 2021. 
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2. Letak geografis MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Secara geografis MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi ini 

terletak di desa klungkung kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. 

MTs Nurul Yaqin Klungkung ini terletak tepat depan balai desa 

klungkung. MTs Nurul Yaqin terletak dikaki gunung srgopuro, 

kawasan tersebut merupakan kawasan yang masyarakatnya kental 

dengan pendidikan keagamaan. Khususnya pesantren, sebagian besar 

masyarakat sekitar anak-anaknya dimasukkan kepesantren. 

Adapun batasbatas MTs Nurul Yaqin Klungkung ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah Utara : Balai desa Klungkung 

b. Sebelah Selatan : SDN Klungkung 01 

c. Sebelah Barat : Jalan utama. 

d. Sebelah Timur : lapangan sepaknola desa Klungkung. 

3. Profil madrasah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi
83 

a. Nama Lengkap Yayasan  : Yayasan Pendidikan Bintang 

Sembilan Nahdlatul Ulama’ 

Alamat yayasan 

Desa    : Klungkung 

Kecamatan    : Sukorambi 

Provinsi    : Jawa Timur 
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 Sumber Dokumentasi 2021 MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 
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b. Akte Pendirian yayasan : Yayasan Pendidikan Bintang 

Sembilan Nahdlatul Ulama’ 

Akte Notaris  : Amelia Saraswati Dwiarini, SH., 

M.KN. 

NPWP    : 02.997.894.7.626.000 

Di Kab/Kota   : Jember 

Tanggal   :19 Desember 2015 

No Notaris :AHU-0032388.AH.01.04. Tahun 

2015 

Ketua Yayasan   : Muhammad Sholeh 

Alamat    : Desa Klungkung Kecamatan 

Sukorambi 

c. Sekolah 

Nama Lengkap Sekolah : Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul 

Yaqin 

NPSN    :20581573 

NSM    : 121235090181 

Alamat Sekolah  : Dusun Krajan 

Desa    : Klungkung 

Kecamatan    : Sukorambi 

Kabupaten/Kota  : Jember 

Propinsi   : Jawa Timur 

Waktu Penyelenggaraan : 07.00 s/d 13.00 WIB 
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d. Kepala Sekolah 

Nama    : Basir, S.Pd 

Alamat    : Dsn. Krajan Ds. Klungkung 

Sukorambi Jember 

No Tlp/HP   : 085232397899 

Ijazah    : S-1 

e. Sarana Prasarana 

Luas Tanah   :3.716 m
3 

Luas Bangunan  : 1.500 m
3 

Status Kepemilikan  : Milik Yayasan 

4. Visi, Misi dan Tujuan MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi
84

 

Dalam upaya menjadikan calon masyarakat yang seutuhnya yang 

berbudi pekerti luhur dan memberikan kontribusi yang jelas pada 

masyarakat luas nantinya, maka untuk itu MTs. Nurul Yaqin 

mempunyai: 

Visi : Membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlaqul 

karimah, Memiliki kekuatan iman dan taqwa serta berpengetahuan 

yang luas yang seimbang antara pengetahuan agama dan pengetahuan 

umum. 

Guna mewujudkan visi tersebut, misi MTs. Nurul Yaqin 

dirumuskan sebagai berikut : 
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 Sumber Dokumentasi 2021 MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 
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1. Menyelenggarakan pendidikan yang akademis, religius dan 

mandiri. 

2. Menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan kondusif 

dalam bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya 

manusia. 

3. Menerapakan menejemen yang transparan dengan berazazkan 

kekeluargaan dan saling percaya dalam mengembangkan 

lembaga kedepan. 

4. Mengadakan pembinaan keagamaan secara kontinu sehingga 

menghasiulkan siswa yang beriman dan bertaqwa kepada 

Allah SWT,berahlaqul karimah , berpengetahuan luas dan 

seimbang. 

Tabel 4.1 

Daftar guru dan pegawai MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi
85

 

NO NAMA LEMBAGA STATUS 

1 Basir, S.Pd Kepala sekolah GTY 

2 Abdul Qodir, S.Pd.I 
WK.Kurikulum / 

Guru 
GTY 

3 Andi Purwanto, S.Sos.I 
WK.Kesiswaan / 

Guru 

GTY 

4 Abd. Gafur Wali Kelas VI GTY 

5 Nuril Laili,S.Pd Wali Kelas VII GTY 

                                                           
85

 Sumber Dokumentasi 2021 MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 
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NO NAMA LEMBAGA STATUS 

6 A.Hasyim, S.Pd.I Wali Kelas IX GTY 

7 Hamdan Maqtub, S.Pd Guru GTY 

8 Samsul Arifin, S. AB Guru GTT 

9 Siti Holila,S.AB Guru GTT 

10 Evita Sari, S.S TU/Guru GTY 

11 Finda Yuliana, S.E Guru GTY 

12 Ahmad Faik, S.P Guru GTT 

13 Rulis Eka Kusuma, S.Pd Guru GTT 

14 Agil Fahmi, S. Pd.I Guru GTY 

 

Tabel 4.2 

Data Siswa MTs Nurul Yaqin klungkung Sukorambi
86

 

Tahun Pelajaran Kelas 

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

2020/2021 VII 10 8 18 

2020/2021 VIII 7 6 13 

2020/2021 IX 6 9 15 

 

JUMLAH 

 

46 
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 Sumber Dokumentasi 2021 MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 
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Tabel 4.3 

Sarana Prasana MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi
87

 

Jenis Ruang 

Jumlah 

(Ruang) 

Luas 

(M2) 

Kondisi Ruangan *) 

Ket 

B RR RB 

Ruang Kepala 1   1   

Ruang TU 1   1   

Runag Tamu 1  1    

Ruang Kelas  3   3   

Ruang Perpus 1  1    

Ruang Guru 1  1    

Ruang  WC 1   1   

Ket *) B : Baik 

  RR : Rusak Ringan 

RB : Rusak Berat 

B. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setiap penelitian tentunya harus disertai penyajian data, karena 

data inilah yang nantinya akan di analisis oleh peneliti dan yang akan 

menghasilkan kesimpulan di akhir nanti yang itu merupakan hassil dari 

sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam proses mengumpulkan data 

peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu, wawancara 

terhadap narasumber yang mana untuk memperkuat hasil wawancara 

tersebut peneliti juga menggunakan teknik observasi, dan dokumentasi 

dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sesuai dengan tiga 

                                                           
87

 Sumber Dokumentasi 2021 MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 



77 

 

 
 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mendeskripsikan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan yaitu di MTs Nurul 

Yaqin Klungkung Sukorambi yaitu berkaitan dengan strategi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru dimana kepala madrasah 

untuk mengontrol serta untuk meningkatkan kinerja guru yang ada kepala 

madrasah mengadakan rapat rutinan dengan disertai pembacaan Rotib Al 

Haddad yang mana rapat tersebut tempatnya berpindah-pindah dari rumah 

guru yang yang ke rumah guru yang lainnya dalam setiap bulannya. Oleh 

sebab itu dalam deskripsi ini peneliti akan mendeskripsikan tentang: 

1. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs 

Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Kepala madrasah sebagai pengawas di sebuah lembaga pendidikan, 

tentu memiliki peran yang sangat besar untuk memnentukan dan 

membawa lembaga kedepannya. Sangat penting kiranya bagi seorang 

kepala madrasah untuk mempelajari kondisi yang ada di lembaga, 

memahami sistem yang ada dilembaga sehingga bisa membuat metotologi 

yang sesuai dengan kondisi yang ada. 

Seorang kepala madrasah perlu memiliki teknik atau cara tersendiri 

umtuk meningkatkan kinerja guru yang ada atau peneliti sebut itu adalah 

sebuah strategi. Hal yang sudah dilakukan oleh Kepala Madrasah MTs 
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Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi untuk meningkatkan kinerja guru 

yang ada di sekolah yaitu: 

a. Pembinaan pendidik 

Pembinaan ini dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan 

pendidik. Pembinaan ini dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan 

guru-guru yang ada pada workshop-workshop atau pembinaan yang 

lain baik secara online maupun offline akan tetapi untuk saat ini lebih 

banyak pelatihan-pelatihan online dikarenakan masih dalam kondisi 

pandemi Covid 19. 

b. Pengawasan terhadap kinerja guru 

Pengawasan ini dilalukan langsung oleh kepala madrasah serta 

dilakukan dengan tiba-tiba, artinya kapan kepala madrasah itu ada 

waktu maka langsung mendatangi setiap kelas dan mengecek keaktifan 

guru ketika mengajar. pengawasan itu juga dilakukan pada perangkat 

mengajar yang mana hal itu harus dimiliki oleh setia pendidik. 

c. Evaluasi rutin 

Evaluasi ini guna menilai sejauh mana kinerja seorang guru dalam 

sebulan yang lalu. Jika masih kurang baik maka harus diperbaiki di 

bulan-bulan berikutnya. evalusi ini dikemas dengan anjangsana 

bulanan oleh kepala madrasah, yang mana hal itu dilakukan dalam tiap 

bulan dan berpindah-pindah dari rumah guru yang satu ke rumah guru 

yang lain. 
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d. Strategi kekeluargaan. 

Kepala madrasah merangkul setiap guru yang ada dengan sistem 

kekeluargaan. Jika ada guru yang sering tidak hadir ke madrasah dan 

tidak ada ijin maka kepala madrasah langsung mendatangi kerumah 

guru yang bersangkutan tersebut. 

Sebagaimana mana yang disampaikan oleh bapak Basir selaku 

kepala madrasah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

mengatakan: 

“sebuah strategi itu sangat penting apalagi bagi saya untuk 

membawa lembaga ini semakin maju dan berkembang kedepannya. 

apalagi saya disini sebagai kepala madrasah yang menjadi sopir 

dari lembaga ini, yang menjadi tolok ukur bagi berkualitasnya 

lembaga ini. Kalau boleh saya mengatakan kinerja guru yang ada 

disini sudah baik berdasarkan bukti empiris, misalnya sudah 

membuat perangkat mengajar, serta keaktifan guru mengajar juga 

sudah maksimal. yang saya lakukan sebagai pengawas sekolah 

adalah selalu memantau perkembangan yang ada disekolah ini 

termasuk memantau langsung bagaimana guru ketika mengajar 

dikelas apakah sudah baik apakah sudah bisa manggunakan media 

pembelajaran dan apakah sudah menggunakan alat peraga dan lain-

lainnya itu saya turun langsung kesetiap kelas, dan itu saya lakukan 

secara langsung artinya tanpa ada pemberitahuan dahulu kepihak 

guru, jadi siap tidak siap guru nantinya akan saya ketahui, sering 

tidak masuk itu saya mengetahui langsung. Serta untuk 

meningkatkan kinerja guru saya mengikutkan guru-guru mengikuti 

workshop-workshop serta guru-guru disini semua tergabung dalam 

forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dan juga yang 

sudah saya lakukan adalah mengevaluasi diri dan mengevaluasi 

kineja guru dalam tiap bulannya yang saya kemas dengan 

anjangsana bulanan yang dilakukan dengan berpindah-pindah dari 

rumah guru yang satu kerumah guru yang lainnya dalam tiap 

bulannya, didalamnya berisi evaluai, pembacaan Surah Yasin dan 

Ratib Al Haddad, serta arisan. Yang paling penting juga dalam 

proses mengawal kinerja dan keaktifan guru yaitu saya merangkul 

guru-guru dengan sistem kekeluargaan, yaitu saya biasanya 

langsung datang sendiri kerumah guru  yang sering tidak hadir 

kesekolah dan saya menanyakan langsung kenapa sering tidak 

hadir lalu saya beri masukan serta motivasi untuk selalu aktif dalam 
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mengajarnya. Hal inilah paling berpengaruh menurut saya terhadap 

perbaikan kinerja guru-guru MTs Nurul Yaqin ini.”
88

 

Pada hasil observasi peneliti temui kepala madrasah selalu 

mengawasi guru-guru mulai dari perangkat mengajarnya, jika ada yang 

kurang kepala madrasah memberikan arahan, dan kepala madrasah juga 

menanyakan terkait maksud dari beberapa poin yang guru cantumkan 

dalam perangkat mengajarnya, misalnya poin yang yang tercantum di RPP 

guru yang bersangkutan.
89

 Hal ini dikuatkan dengan hasil dokumentasi 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

kepala madrasah mengecek RPP Guru
90

 

 

Gambar tersebut menunjukkan bahwasannya kepala madrasah 

melaksanakan tugasnya pada tanggal 2 September 2021 ia mengawasi 

guru-guru yang berada dalam naungannya. Ia juga mengecek RPP 

guru-guru dalam tiap bulannya. Ia mengecek bagaimana kesiapan guru 

dalam mengajar. 
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 Basir, Di Wawancarai oleh penulis, Jember,  2 September 2021 
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 Peneliti, Observasi, 2 September 2021 
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 Peneliti, Dokumentasi, Kamis, 2 September 2021. 
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Hal senada yang mana menjadi penguat dari apa yang disampaikan 

oleh kepala madrasah ternyata juga disampaikan oleh bapak Agil 

selaku guru Bahasa Arab di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

mengatakan: 

“iya, kepala madrasah telah melakukan tugasnya sebagai pengawas 

disekolah ini, yang mana itu saya ketahui sendiri bagaimana kepala 

madrasah melaksanakan tugasnya. Biasanya beliau sering 

mengawasi guru ketika mengajar bahkan terkadang langsung 

datang ke kelas-kelas gitu. Setau saya yang dilakukan kepala 

madrasah untuk meningkan kinerja guru yang disini adalah dengan 

mendatangi rumah guru yang sering tidak hadir, karena saya sendiri 

penah didatangi oleh beliau kerumah pada waktu itu karena saya 

sering tidak masuk dan itu pada waktu saya tidak ada konfirmasi ke 

beliau (kepala madrasah). Menurut saya itu adalah hal yang sangat 

jarang sekali dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. pada 

buah hasilnya sangat mengena sekali pada hati saya, saya sangat 

merasa malu sekali kepada kepala madrasah dengan sikapnya yang 

seperti itu, hingga pada akhirnya saya menjadi rajin hadir 

kesekolah, jika tidak sakit atau ada kepentingan yang sanagt 

penting. Mungkin itu menurut saya usaha kepala madrasah yaitu 

merangkul setiap guru sebagai keluarga sendiri. Iya, kepala 

madrasah biasanya mengikutkan guru-guru workshop ataupun 

pelatihan yang berkaitan dengan guru.”
91

 

Sebagaiman hasil observasi yang dialkukan oleh peneliti benar 

adanya bahhawasnnya guru MTs Nurul Yaqin itu mengikuti workshop, 

pelatiahn dan forum MGMP, yang mana hal ini juga dikonfirmasikan oleh 

kepala madrasah dan juga dikuatkan dengan dokumentasi dibawah yang 

peneliti dapatkan dari kepala madrasah.
92
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 Agil Fahmi At Taufiqi, Di Wawancaarai oleh penulis, Jember, 9 September 2021  
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 Peneliti, Observasi, 12 September 2021 
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Gambar 4.3 

Salah Satu guru MTs Nurul Yaqin Mengikuti Forum MGMP 

Gambar ini saya dapatkan dari kepala madrasah ketika saya minta 

foto hasil bukti bahwa benar apa tidak guru MTs Nurul Yaqin itu 

mengikuti forum MGMP. Ternyata peneliti dikonfirmasi oleh kepala 

madrasah bahwasannya guru MTs Nurul Yaqin mengikuti Forum MGMP. 

Yang mana ditunjukkan dengan gambar diatas. Gambar itu menunjuukan 

salah satu guru MTs Nurul Yaqin mengikuti MGMP mata pelajaran Fikih 

di panti pada tanggal 13 September 2021. 

Sama halnya dengan pernyataan diatas yang disampaikan oleh 

bapak Samsul Arifin selaku guru prakarya di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi mengatakan: 

“iya benar adanya apa yang disampaikan oleh kepala madrasah 

sebelumnya bahwasanya beliau selalu mengontrol guru baik dalam 

perangkat mengajarnya atupun cara mengajarnya, biasanya semua 

guru dalam tiap bulannya sama kepala madrasah dimintai 

perangkat mengajarnya, dikumpulkan kepada beliau. Beliau juga 

melakukan penilaian kinerja guru dalam tiap bulannya. Jadi 

keliatan mana guru yang rajin dan mana guru yang tidak rajin. 

Kepala madrasah juga sering turun langsung ke kelas-kelas untuk 

memantau kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. 

Beliau juga memberikan keringanan kepada guru yang sedang 

melanjutkan studinya, artinya di MTs Nurul Yaqin ini ada dua guru 

yang sedang menempuh pendidikan magister lalu beliau diberi 

keringanan untuk beberapa hari dalam seminggunya boleh tidak 

hadir kesekolah kecuali pada jam-jam mengajarnya. Karena hal ini 
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sangat menunjang pada keberlangsungan lembaga ini kedepannya 

jika ada guru yang s2. Iya benar bahwasannya kepala madrasah 

melakukan evaluasi dalam tiap bulannya yang dikemas dengan 

pembacaan ratib al haddad dan juga ada arisan didalamnya. 

Evaluasi ini biasanya berisi evaluasi guru dalam sebulan yang telah 

berlalu, jika ada yang kurang baik maka dibanahi bersama dan 

diberi motivasi dan masukan oleh kepala madrasah agar segera 

memperbaiki. Benar, saya sendiri sering diutus oleh kepala 

madrasah untuk mengikuti pelatihan keguruan dan juga jika ada 

MGMP guru prakarya saya mesti ikut didalamnya karena itu sangat 

membantu saya untuk menambah ilmu baru dan inovasi-inovasi 

baru dalam mengajar nantinya.”
93

 

Hasil wawancara diatas dikuatkan dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada 16 September 2021 bahwasannya dalam tiap 

bulannya setiap guru menyetor RPP kepada kepala sekolah untuk dicek. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Perangkat Mengajar guru yang disetor ke Kepala Madrasah
94

 

 

Gambar ini menunjukkan bahwasannya benar adanya bahwa 

guru dalam tiap bulannya menyetor perangkat mengajar kepada kepala 

madrasah untuk dicek pada tanggal 16 September 2021. gambar ini 

perangkat mengajar bapak Samsul Arifin,  
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 Samsul Arifin, Di Wawancarai oleh Penulis, Jember, 16 September 2021 
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 Peneliti, Dokumentasi, Kamis, 16 September 2021 
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Hal senada juga dinyatakan oleh salah satu siswa kelas 9 di MTs 

Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi yang bernama Qotrun Nada 

mengatakan: 

“iya benar bahwasannya kepala madrasah sering datang sendiri ke 

kelas saya, sering mengecek kegiatan belajar mengajar. tak jarang 

juga terkadang jika ada jam kosong terus beliau datang dan 

bertanya waktunya siapa. Jika ada gutunya maka disuruh panggi ke 

kekantor dan jika memang gurunya izin beliau biasanya 

menggantikan untuk memberikan tugas. Katanya biar anak-anak itu 

tidak ramai.”
95

 

 

Penyampain diatas juga dibenarkan oleh Fenti Nur Jannah ssiswa 

kelas 9 di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi mengatakan 

bahwa: 

“iya benar, saya sendiri sering menyaksikan kepala madrasah 

sering mengecek ke kelas-kelas dan sering juga mengisi dikelas yang 

kosong karena guru piketnya juga tidak hadir, maka beliau sendiri 

yang mengisi”
96

 

Dari beberapa pernyataan yang dipaparkan diatas juga dapat 

diperkuat dengan data yang dihasilkan oleh peneliti melalui observasi dan 

dokumentasi. Bahwasannya strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi itu dengan 

beberapa cara yaitu menggunakan strategi kekeluargaan, mengikut 

sertakan pendidik (guru) dalam pelatihan guna mengembangkan 

pengetahuannya, melaksanakan evaluasi rutin dalam sebulan guna 

mengetahui sejauh mana kinerja yang sudah dihasilkan. Dengan cara-cara 
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diatas pendidik mengalami kemajuan dalam kinerja, yang mana pada 

awal-awal itu kinerja kurang bagu sudah menjadi bagus dana maksimal, 

sehingga mengahsilkan peserta didik yang maksimal juga dalam 

pengetahuannya.
97

 

Hasil Observasi diatas diperkuat dengan dokumen gambar 4.5 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Anjangsana guru dalam rangka rapat rutin dan evaluasi rutin dirumah 

bapak Abdul Qodir
98

 

 

Gambar ini menunjukkan kepala madrasah didalamnya 

mengevaluasi guru-guru yang dialksanakan tiap bulan, kebetulan ini rapat 

yang dilaksanakan dirumah bapak Abdul Qodir pada tanggal 9 September 

2021. 

 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya kepala madrasah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

dalam usaha meningkan kinerja guru itu melalui bebrapa cara yaitu, 
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merangkul guru-guru dengan strategi kekeluargaan yaitu dengan 

merangkul seuruh guru bagaikan keluarga sendiri kepala madrasah 

langsung mendatangi kerumah masing-masing guru yang memiliki 

problem sehingga kepala madrasah mengetahui problem apa yang dimiliki 

yang sampai menghambat terhadap tugasnya sebagai pendidik, lalu kepala 

madrasah sebagai sang motivator memberikan motivasi kepada guru yang 

bersangkutan. Dan juga dengan cara pembinaan pendidik yang mana 

pendidik diikut sertakan dalam workshop-workshop sehingga pendidik 

bisa mengembangkan potensi prbadinya, dan juga dengan cara evaluasi 

rutin yang dilaksanakan dalam sebulan sekali, dan juga kepala madrasah 

melaksanakan pengawasan langsung terhadap guru. 

2. Kendala – kendala strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

Dari hasil strategi atau cara-cara yang dialakukan oleh kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru yang ada di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi tentunya memiliki sebuah keunggulan dan tentunya 

juga memiliki kendala didalam proses pelaksanaanya. 

Diantara kendala yang dihadapi oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru yaitu sering terjadinya kurang disiplin guru 

dalam mengajar atau hadir tepat waktu ke sekolah, faktor usia guru juga 

menjadi salah satu kendala kepala madrasah, selanjutnya kendala yang 

dihdapi adalah ada sebagian guru yang kurang profesional dalam mngajar 

lebih dikarenakan latar belakang yang dimilikinya bukan dari pendidikan 
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sehingga sulit untuk memahami materi yang akan diajarkan sehingga hal 

itu bisa mempengaruhi kinerja guru dalam mendidik peserta didik karena 

kurangnya pemahaman dari guru tersebut. 

Menurut bapak Basir selaku kepala madrasah MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi mengatakan: 

“ya tentunya ada kendala mas, itu adalah hal yang pasti dengan 

adanya hambatan itu saya akan lebih dewasa lagi artinya, akan 

menambah pengalaman lagi bagi saya. Sehingga menuntut saya 

yang saat ini sebagai kepala madrasah disini harus belajar lagi dan 

mampu mengubah apa yang kendala tersebut menjadi pelajaran 

sehingga saya harus berusaha dengan beberapa cara lain agar 

kendala itu bisa diatasi jika dengan cara-sara yang biasa saya 

terapkan itu tidak maksimal. kendala yang ada yang saya temui 

adalah faktor individu guru yang mana ada sebagian guru yang 

berlatar belakang bukan pendidikan sehingga meskipun diadakan 

pelatihan harus lebih sering dari pada guru yang berlatar belakang 

pendidikan, kendala yang kedua yaitu masih sering terjadinya guru 

yang kurang disiplin untuk hadir kesekolah sehingga sering saya 

mengisi terlebih dahulu dikelas sembari menunggu guru yang 

memiliki jadwal pada hari itu, dan kendala yang selanjutnya yaitu 

faktor usia guru, yang mana juga menjadi kenadala dalam 

meningkatkan kinerja guru dikarenakan usia guru yang sudah lanjut 

sehingga berpengaruh terhadap lambatnya pemahaman guru 

terhadap teknologi yang mana pada zaman teknologi ini juga 

menunutut guru untuk tidak gaptek sehingga hal itu menunjang 

bagi pembelajaran disekolah khususnya pada saat pandemi ini yang 

mana pembelajaran itu harus daring (dalam jaringan), komitmen 

guru terhadap pemahaman materi itu menjadi hal penting juga 

didalam pembelajaran, disini masih ada sebagian guru yang 

berlatar belakang bukan pendidikan sehingga itu juag 

mengahambat terhadap pemahamannya kepada materi itu juga 

merupakan kendala yang saya hadapi.”
99

 

 

Penyataan diatas juga dibenarkan oleh bapak Abdul Qodir selaku 

Waka Kurikulum dan guru mata pelajaran fiqih di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi mengatakan: 
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“apa yang disampaikan kepala madrasah itu benar bahwasannya 

sering adanya guru yang kurang disiplin untuk hadir kesekolah. 

Dan juga ada guru yang kurang begitu paham terhadapa teknologi 

itu juga ada sehingga untuk menerapkan pembelajaran yang 

diintruksikan pada akhir-akhir ini yaitu pembelajaran daring 

menyulitkan bagi beliau sehingga mau tidak mau harus ada guru 

lain yang membantu menhandelnya, untuk kendala-kendala dalam 

meningkatkan guru sebenarnya yang lebih tau itu kepala madrasah 

akan tetapi ssedikit saya tahu yang menjadi kendala yang serius 

menurit saya adalah faktor individual guru yang memiliki latar 

belakang bukan pendidikan sehingga itu berpengaruh terhadap 

kinerja khususnya mengajar karena kurang memahami terhadap 

materinya, saya rasa itu adalah sebuah kendala.”
100

 

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Agil selaku guru bahasa 

arab di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi mengatakan: 

“penguasaan materi sanagta diperlukan, namun terkadang guru 

lupa untuk mengimplementasikannya. Yang menjadikan guru seperti itu 

mungkin dipicu karena beberapa faktor yang misalnya faktor kesibukan 

guru diluar sekolah, maka karena hal tersebut dapat mengurangi kesiapan 

guru, ya misalnya penguasaan materi. Padahal salah satu hal yang harus 

dimiliki oleh seorang guru adalah kesiapan mengajar. dari itu benar 

adanya apa yang disampaikan oleh kepala madrasah bahwasannya masih 

ada beberapa guru yang mana kesiapannya untuk mengajar masih belum 

terpnuhi sehingga itu mempengaruhi terhadap kualitas pengetahuan 

peserta didik.”
101

 

Pernyataan yang sudah disampaikan diatas juga diperkuat dengan 

data hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti hasilkan dilapangan. 

Bahwasannya kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru yang ada 
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di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi itu memiliki kendala sehingga 

kinerja guru masih ada yang belum maksimal. diantara kendala yang 

dihadapi oleh kepala sekolah sebagaimana yang disampaikan oleh beliau 

dan juga diperkuat oleh beberapa guru yaitu faktor usia guru yang sudah 

tidak muda lagi yang mana faktor usia tersebut menghampatnya untuk 

memhami teknologi padahal pada zaman sekarang ini sudah sangat 

diperlukan yang namanya pendidikan melalui pembelajaran secara online 

karena untuk mengimbangi dengan perkembangan zaman. Yang juga 

menjadi kedala adalah faktor latar belakang guru yang bukan pendidikan 

sehingga menghambat terhadap kesiapan guru dalam mengajar kurang 

misalnya kurangnya pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan.
102

 

Hasil observasi diatas dikuatkan dengan dokumen gambar 4.6 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

kepala madrasah mengecek RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) guru 

mata pelajaran prakarya
103

 

 

Dari pernyataan diatas baik dari kepala madrasah maupun guru 

mata pelajaran dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasannya kendala 
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dalam strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs 

Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi itu ada. Yang mana diantasra 

kendalanya adalah faktor usia guru yang sudah tidak mudah lagi, dan juga 

faktor latar belakang giuru yang bukan berlatar belakang pendidikan 

   Untuk mempermudah pemahaman tentang hasil temua dilapangan 

maka peneliti akan menyajikan tabel sebagai berikut. 

NO Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1.  Bagaimana strategi kepala 

madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru 

di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi. 

Ada beberapa cara atau staretegi yang 

digunakan oleh kepala madrasah MTs 

nurul yaqin untuk meningkatkan 

kinerja guru. Kepala madrasah 

menggunakan strategi kekeluargaan 

artinya kepala madrasah menjadikan 

guru-guru yang ada itu dianggap 

sebagai keluarga sendiri sehingga 

dengan hal tersebut dapat 

mempermudah untuk memperbaiki 

kinerja guru jika mengalami masalah. 

Yang kedua yaitu melaksanakan 

pengawasan langsung terhadap guru 

pada ketika proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Kepala 

madrasah juga mengatadakan evaluasi 

rutin yang dikemas dengan arisan yang 

tempatnya berpindah pindah dari 

rumah guru yang satu kerumah 

guruyang lainnya dalam tiap bulannya. 

Dan juga kepala madrasah 

mengikutkan guru jika ada pelatihan-

pelatihan atau workshop guna 

mengembangkan skill guru dalam 

mengajar dan mendidik siswa. 

2.  Kendala-kendala kepala 

madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru 

di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi. 

Kepala madrasaha dalam 

meningkatkan guru di MTs Nurul 

Yaqin memliki beberapa kendala 

diantaranya adalah faktor usia guru 

yang tidak muda lagi sehingga guru 

tersebut sulit untuk memhami 

teknologi. Kendala juga yaitu faktor 

latar belakang guru yang bukan 

pendidikan sehingga menghambat 
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NO Fokus Penelitian Hasil Temuan 

seorang guru terhadap kesiapan guru 

dalam mengajar khususnya pemahamn 

terhdap materi juga belum siap. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Pada bagian ini akan membahas tentang keterkaitan antara hasil 

temuan/data yang telah ditemukan oleh peneliti dilapangan dengan teori 

yang relevan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi akan dianalisis temuan kaitannya denag teori yang sudah ada. 

Pembahasan akan dijelaskan secara terstruktur sesuai dengan dokus 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya agara mampu menjawab 

permasalah yang ada dilapangan. 

Untuk mengetahui data tentang strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

maka peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan 

data yang diperoleh oleh peneliti tidak berupa angka akan tetapi berupa 

argumentasi dan dokumentasi. 

1. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 

MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi. 

Strategi dalam upaya meningkatkan kinerja baik dalam organisasi, 

instansi dan lembaga itu sangat dibutuhkan. Kepala madrasah MTs 

Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi dalam meningkatkan kinerja guru 

yang ada di sana tentunya menggunakan strategi serta beberapa cara 

yang mana nantinya mengharapkan hasil kinerja yang baik. Strategi 
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atau cara yang digunakan oleh kepala madrasah diantaranya adalah 

strategi kekeluargaan, artinya kepala madrasah merangkul seluruh 

stake holder baik tenaga kependidikan maupun pendidik di Mts Nurul 

Yaqin bagiakan keluarga sendiri. Dan juga kepala madrasah 

melaksanakan evaluasi rutin yang dilaksanakan dalam tiap bulan. 

Kepala madrasah juga melaksanakan pengawasan langsung 

bagaimana kinerja dari setiap guru, dengan cara mendatangi kelas-

kelas. Jika ada workshop yang berkaitan dengan guru kepala madrasah 

selalu mengikut sertakan guru MTs Nurul Yaqin didalamnya guna 

mengembangkan pengetahuan dan kinerja guru. Dan juga yang tak 

lupa kepala madrasah dalam evaluasi rutin itu selalu memotivasi guru-

guru supaya kedepannya lebih baik lagi, baik yang sudah baik 

kinerjanya maupun yang belum baik.
104

 

Sebagaiman ayang disampaikan oleh kepala madrasah dan juga 

dikuatkan oleh hasil observasi peneliti yang sudah dicantumkan pada 

poin pemaparan data bahwasannya dinyatakan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru yaitu menggunakan strategi kekeluargaan 

yang mana strategi kekeluargaan ini yaitu kepala madrasah merangkul 

semua guru  bagaikan saudara sendiri baik dalam menghadapi 

masalah, mengatasi masalah dan menjadi rekan kerjanya dalam tiap 

hari. 
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Sementara teori yang ada yang lebih berkaitan dengan diatas yaitu 

teori strategi fasilitatif. Sebagaimana yang dikembangkan oleh 

Lashway yang dikutip oleh Jerry sebagaimana yang sudah di paparkan 

pada bab dua dalam kajian teori menyatakan bahawasannya strategi 

fasilitasif memberikan kepada guru-guru sebagai teman harian dalam 

meraih tujuan organisasi. Tindakan kepala madrasah yang 

menggunakan strategi fasilitatif bila mana mereka menghdapai 

hambatan dalam sumber dayanya, dalam membangun tim kerja, 

memberikan umpan balik koordinasi dan manajemen konflik, 

menciptakan jaringan komunikasi, dan melakukan kerjasama 

politik.
105

 Maka dengan itu peneliti menyimpulkan bahawasannya 

strategi kekeluargaan ini merupakan bagian dari strategi fasilitatif.  

Pengertian strategi mengarah pada sebuah cara yang digunakan 

oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Yang mana dalam hal 

ini yang menjadi pembahasan adalah tentang kepala madrasah yang 

merupakan seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan 

islam. Maka dengan itu yang dimaksud adalah cara yang digunakan 

oleh kepala madrasah untuk mencapai tujuan lembaganya. 

Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi itu menjadi tolok okur 

untuk keberhasilan dan kemajuan dari organisasi tersebut. maka dari 

penting sekali bagi seorang pemimpin lembaga pendidik ini untuk 
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memiliki cara-cara atau strategi agar sumber daya manusia (SDM) 

yang ada didalamnya itu berkualitas. 

Menurut informasi yang didapatkan dari pihak-pihak yang telah 

peneliti wawancarai, dapat diketahui bahwa dalam praktek upaya 

peningkatan kinerja guru yang ada di MTs Nurul Yaqin ini kepala 

madrasah selalu memberikan motivasi kepada seluruh bawahannya 

agar dapat memperbaiki kinerja yang belum baik, dan yang sudah baik 

agar lebih baik lagi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya motivasi 

itu juga berpengaruh bagi diri seseorang baik motivasi dari orang lain 

ataupun motivasi dari diri sendiri. Dalam sebuah teori yang 

ditawarkan oleh Wibowo dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Kinerja menyatakan bahwasannya apabila pekerja dalam organisasi 

maupun perusahaan atau yang lainnya yang mana dalam hal ini adalah 

pekerja yang ada dilembaga pendidik baik tenaga kependidikan dan 

guru memiliki motivasi untuk mencapai tujuan pribadinya, maka 

mereka harus meningkatkan kinerja. Meningkatnya kinerja stake 

holder (guru dan tenaga kependidikan) akan meningkat pula kinerja 

dari instansi dengan demikian, meningkatnya motivasi pekerja akan 

meningkatkan kinerja individu, kelompok, maupun organisasi.
106

 

Dengan itu apa yang dilakukan oleh kepala madrasah yakni 

memotivasi guru-guru untuk terus meningkatkan kinerja itu sudah 

benar. Karena dengan motivasi lambat laun guru yang masih belum 
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baik akan sadar diri jika terus memotivasi, dan ini lebih baik lagi 

apabila diberikan hukuman (punishmen) bagi guru-guru yang kinerja 

masih tidak baik. 

Dalam data yang didapatkan oleh peneliti juga menyatakan bahwa 

kepala madrasah dalam tiap bulannya itu mengadakan rapat rutinan 

yang didalamnya yaitu evaluasi dari apa yang sudah dicapai/dilakukan 

dari bulan kemarin, yang mana dalam hal ini agar guru-guru tidak 

bosa kepala madrasah mengemasnya juga dengan sistem arisan dan 

juga pembacaan Rotib Al Haddad
107

 sebagai tanda bahwasannya MTs 

Nurul Yaqin ini merupakan lembaga yang berada dibawah naungan 

Jam’iyah Nahdlatul Ulama, yang notabene adalah pengikut madzhab 

Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kepala madrasah mengatakan evaluasi ini 

untuk mengetahui sejauh mana kinerja guru-guru yang telah 

dilaksanakan, dan membahas tentang apa yang akan dilaksanakan 

dalam satu bulan kedepan, begitu seterusnya evaluasi dalam setiap 

bulannya. 

Menurut teori Newstron dan Davis dalam Wibowo memandang 

evaluasi kinerja sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja 

(pegawai/bawahan), membagi informasi dengan mereka dan mencari 
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cara untuk memperbaikinya.
108

 Penyataan kepala madrasah
109

 dan 

juga sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Agil bahwasannya  

evaluasi yang dilakukan oleh kepala madrasah MTs Nurul Yaqin itu 

tidak hanya sekedar mengevaluasi akan tetapi juga mencari solusi 

terhadap masalah yang dihadapi secara bersama.
110

 

Dalam meningkatkan kinerja guru kepala madrasah MTs Nurul 

Yaqin sebagaimana yang disampaikan ketika diwawancarai oleh 

peneliti yaitu kepala madrasah mengikutkan guru-guru ke pelatiah-

pelatihan guru baik secara online maupun offline. Karena guru-guru 

disini ada yang bukan berlatar belakang pendidikan sehingga butuh 

gemblengan, butuh untuk terus dilatih agar kinerja nya sesuai dengan 

yang diharapkan dalam pendidikan, misalnya bisa membuat perangkat 

pelajaran, membuat RPP dan lain-lain. bukan hanya yang guru yang 

itu yang diikutkan pelatihan melainkan semua guru yang ada juga 

diikut sertakan karena dalam pendidikan pasti ada inovasi-inovasi 

baru didalamnhya yang mana menunut guru sebagi pendidik 

mengetahui itu dan menguasainya.
111

 

Bapak Samsul Arifin juga mengatakan kalau pelatiahan ini sangat 

bermanfaat baginya, untuk mengembangkan skill nya dalam mendidik 

siswa, dengan itu langkah kepala madrasah yang seperti ini sudah 

benar harus dialanjutkan. 
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Dalam teori Daryanto dan Bintoro menyatakan pendidikan dan 

pelatihan pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan, agar menghasilkan kinerja yang 

berhasilguna dan berdayaguna.
112

 Dengan diikut sertakannya guru 

terhadap pelatihan nantinya akan berdampak baik terhdap kinerjanya 

kedepannya sehingga peserta didik yang dihasilkan juga baik. 

Juga menurut informasi dari informan yang peneliti tanyakan 

menyatakan bahwasannya kepala madrasah juga sering mengecek 

langsung ke kelas-kelas, mengecek bagaimana guru itu ketika 

mengajar, dan juga tak jarang kepala madrasah itu mengisi kelas 

dikarenakan guru yang bersangkutan itu tidak hadir dan juga guru 

piketnya pada hari itu juga tidak hadir maka kepala madrasah 

mengisisnya meskipun hanya sekedar pemberian tugas, intinya kelas 

itu tidak kosong. 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung Sukorambi, ada beberapa hal dialkukan oleh kepala 

madrasah yaitu pembinaan pendidik (guru) dengan mengikut sertakan 

guru-guru terhadap pelatihan, pengawasan terhadap kinerja guru, juga 

evaluasi rutin dalam tiap bulan dan membahas hal yang perlu dibahas 

dan yang akan dilaksanakan dalam satu bulan kedepan kepala 

madrasah juga meniolai kinerja guru. Dalam menghadapi beberapa 
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permasalah yang dialami oleh guru-guru kepala madrasah mengambil 

tindakannya dengan cara bermusyarah tidak seenaknya dalam 

mengambil keputusan. 

Dari hasil pembahasan diatas ketika dilihat dari hal-hal yang 

dilaksanakan sebagai kepala madrasah untuk meningkatkan kinerja 

guru, kepala madrasah itu menggunakan strategi kepemimpinan 

demokratis. 

2. Kendala-kendala Strategi Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi. 

Kinerja menunjukkan prestasi dari kerja seseorang dalam 

menjalankan tugasnya dan fungsinya dalam suatu lingkungan tertentu, 

termasuk didalam lembaga pendidikan, organisasi, maupun intansi-

instansi lain. kenyataanya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang, sehingga ketika diterapkan pada pekerja, caranya 

akan menjadi dasar untuk menganalisis latar belakang yang 

mempengaruhi pekerja tersebut. Semuanya ini menunjukkan 

bahwasannya kinerja sebagian besar dipengaruhi oleh dua faktor, yang 

pertama yaitu faktor individu, seperti halnya motivasi, keterampilan, 

serta faktor pendidikan dan situasi, seperti halnya iklim kerja, tinggi 

rendahnya gaji, peluang untuk berprestasi, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana data yang dihasilkan oleh peneliti yangm elalui 

wawancara, observasi dan dokumentasi, bapak Basir sebagai kepala 



99 

 

 
 

sekolah menyatakan bahwasannya kendala yang diahdapi adalah latar 

belakang dari guru yang bukan dari pendidikan sehingga sulit untuk 

memahami materi yang ampunya sehingga mempengaruhi kinerja 

guru sebagai pengajar dan pendidik peserta didik karena kurangnya 

pemahaman terhadap materi tersebut.
113

 

Dalam toeri yang diprakarsai oleh Kapelman dalam Supardi 

menyatakan bahwasannya ada empat faktor yang menentukan kinerja 

seseorang dalam organisasi, yaitu: 

a. Karakteristik individu, 

b. Lingkungan 

c. Karakteristik pekerjaan, dan 

d. Karakteristik organisasi.
114

 

Empat faktor diatas dari lingkungan di MTs Nurul Yaqin 

Klungkung tidak menjadi kendala bagi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. Yang menjadi kendalanya yaitu 

karakteristik inidividu tersebut. kendalanya yaitu sebagaimana yang 

telah disampaikan diatas, bahwasannya latar belakang guru yang 

bukan dari pendidikan. 

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh bapak Abdul Qodir juga 

menyatakan faktor kinerja guru untuk meningkat adalah dari individu 

seorang guru yakni tidak selinier dengan pendidikan sehingga itu 
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berdampak pada pemahaman seorang guru terhadap materi yang akan 

diajarkan nantinya. Jika gurunya saja susah untuk memahami materi 

bagaimana nanti ketika akan menjelaskan kepada peserta didik, maka 

dari itu juga akan berpengaruh pada kualits pemahaman peserta didik 

terhadap materi.
115

 

Dalam kendala lain yang dihapi kepala madrasah dalam 

meningkatka kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

yaitu faktor usia guru. Sebagaimana bapak Basir menyampaikan 

bahwasannya usia guru yang sudah tidak muda lagi berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja guru. 

Dalam perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendungi ini, 

pendidikan agar tidak ketinggalan maka harus mengimbagi hal 

tersebut. dalam dunia pendidikan tentunya akan ada inovasi-inovasi 

baru yang muncul sehingga seorang pendidik harus memahami 

inovasi baru ini. faktor usia guru ini menjadi kendala yang mana 

sulitnya guru yang sudah sepuh untuk memahami teknoligi sehingga 

tidak bisa mengembangkan sistem dalam pembelajarannya. 

Dalam teori yang dikembangkan oleh Uhar Saputra menyatakan 

eksekusi pekerja yang dalam hal ini adalah seorang pendidik jelas 

dipengaruhi oleh atribut tunggal yang terdiri dari informasi, 
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kemampuan dari pekerja, kapasistas pekerja, inspirasi, keyakinan, 

kualitas pekerja, dan pespektif pekerja.
116

 

Dengan itu tidak salah lagi kalau faktor usia akan berpengarus 

terhadap kemampuan, dan dari hal itulah akan berpengaruh terhadap 

kinerja yang nantinya akan kurang maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian penulis di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi tentang strategi kepala madrasah dalam meningkatkan inerja 

guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi yang digunakan oleh kepala madrasah MTs Nurul Yaqin 

klungkung dalam meningkatkan kinerja guru yang ada disana yaitu 

menggunakan strategi kekeluargaan yang mana strategi ini merupakan 

bagian dari strategi fasilitatif. Kepala madrasah menjadikan guru-guru 

sebagai keluarga sendiri. Yang dilakukan oleh kepala madrasah yaitu 

mengadakan evaluasi rutin, pembinaan pendidik dengan cara diikutkan 

pelatihan, serta pengawasan langsung terhadap kinerja guru. 

2. Dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin ada beberapa 

kendala yang dialami oleh kepla madrasah yaitu, latar belakang guru 

yang bukan dari pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap 

pemahaman akan materi yang akan disampaikan. Faktor usia guru 

yang sudah tidak muda lagi sehingga kurang produktif untuk 

menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam mengajarnya. 

B. Saran 

Setelah peneliti dan memperhatikan tentang kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan 



103 

 

 
 

dapat menjadi masukan dalam menerapkan strategi kepala  madalam 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungklung Sukorambi: 

1. Bagi Madrasah 

Apa yang sudah dilakukan oleh kepala madrasah dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru di MTs Nurul Yaqin Klungkung 

Sukorambi itu sudah baik. Oleh karena itu peneliti berharap: 

a. Strategi dan cara-cara lain yang sudah digunakan untuk 

meningkatkan kinerja guru sudah baik namun kedepannya tetap 

harus lebih dikembangkan lagi. 

b. Berupaya untuk mecari inovasi-inovasi dalam memimpin 

kedepannya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. tapi yang 

lama tetap dipertahankan. 

c. Senantiasa memotivasi seluruh pendidik dan tenaga pendidik yang 

ada di MTs Nurul Yaqin agar senantiasa meningkatkan kinerjanya. 

2. Bagi Pendidik 

a. Senantiasa dapat meningkatkan kinerjanya, mecari inovasi-inovasi 

baru dalam melaksanakan pembelajaran, dan mempraktekkan apa 

yang sudah didapatakan dalam pelatihan-pelatihan yang pernah 

diikuti. 

b. Senantiasa sabar dan pantangmenyerah dalam mendidik dan 

mengajar siswa siswi MTs Nurul Yaqin serta tidak lupa untuk 

mendoakannya. 
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c. Senantiasa patuh terhdapa apa yang diperintahkan oleh kepala 

madrasah, karena tidak lain itu untuk kebaikan para guru dan 

siswa kedepannya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya saya harapkan mampu mengungkapkan 

lebih dalam lagi tentang strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di madrasah lain, terutama pengaruh 

starategi kepala madrasah terhadap hasilnya setelah menggunakan 

strategi yang digunakan oleh kepala madrasah yang akan diteliti oleh 

peneliti selanjutnya. 
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Lampiran-lampiran 

Lampiran 2 matrik penelitian 

MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL SUB VARIABEL INDIKATOR SUMBER DATA 
METODE 

PENELITIAN 

FOKUS 

PENELITIAN 

STRATEGI 

KEPALA 

MADRASAH 

DALAM 

MENINGKATKAN 

KINERJA GURU 

DI MTS NURUL 

YAQIN 

KLUNGKUNG 

SUKORAMBI 

JEMBER 

1. Strategi 

Kepala 

Madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jenis strategi 

 

 

 

 

a. Tahapan 

strategi 

 

 

a. Tugas umum 

kepala 

madrasah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) hirarki 

b) transformasional 

c) fasilitatif 

 

 

a. proses 

b. Implementasi 

c. evaluasi 

 

a. saluran 

komunikasi 

b. bertanggung 

jawab 

c. kemampuan 

menghadapi 

persoalan 

d. berpikir anlitik 

dan konseptual 

e. mediator 

f. politisi 

g. diplomat 

1. Informan 

a. Kepala 

madrasah 

b. guru 

c. siswa 

 

2. Kepustakaan 

3. Dokumentasi  

1. Pendekatan 

Penelitian: 

Kualitatif 

 

2. Jenis 

Penelitian: 

Studi Kasus 

 

3. Lokasi 

Penelitian: 

MTs Nurul 

Yaqin 

Klungkung 

sukorambi 

 

4. Teknik 

Pengumpulan 

Data: 

Observasi, 

Wawancara 

dan 

1. Bagiamana 

strategi 

kepala 

madrasah 

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru 

di MTs Nurul 

Yaqin 

Klungkung 

Sukorambi? 

 

2. Apa saja 

kendala-

kendala 

strategi 

kepala 

madrasah  

dalam 

meningkatkan 

kinerja guru 
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2. Kinerja 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. dimensi guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. kompetensi 

guru 

h. pengambilan 

keputusan sulit. 

 

a. Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

b. Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran 

c. Penilaian hasil 

pembelajaran 

d. Pengawasan 

proses 

pembelajaran 

 

 

a. Pedagodik 

b. Kepribadian 

c. Sosial 

d. profesional 

Dokumentasi 

 

 

5. Analisis data 

model 

Interaktif 

Miles, 

Huberman dan 

Saldana: 

a. Kondensasi 

data 

b. Penyajian Data 

c. Penarikan 

simpulan atau 

verifikasi 

 

6. Keabsahan data 

triangulasi 

sumber, 

triangulasi 

teknis 

di MTs nurul 

Yaqin 

Klungkung 

Sukorambi? 
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Lampiran 3 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 4 Surat Keterangan selesai penelitian 
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Lampiran 5 Pedoman Penelitian 

PEDOMAN PENELITIAN 

Judul : Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

1. Observasi 

1) Letak geografis MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

2) Situasi dan kondisi MTs Nurul Yaqin Klungkung 

3) Proses strategi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di 

MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

2. Wawancara 

1) Bagaimana sejarah berdirinya MTs Nurul Yaqin Klungkung? 

2) Apa Visi, misi, dan tujuan MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

3) Apakah dalam meningkatkan kinerja guru dibutuhkan strategi? 

4) Bagaimana jika tidak menggunakan strategi? 

5) Bagaimana strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja guru? 

6) Pentingkah strategi itu dalam meningkatkan kinerja guru? 

7) Bagaimana interaksi guru-guru dalam meningkatkan kinerja guru? 

8) Apa saja kendala-kendala dalam meningkatkan kinerja guru? 

9) Apa saja kendala yang strategi yang digunakan dalam meningkatkan 

kinerja guru? 

10) Bagaimana kompetensi guru-guru MTs Nurul Yaqin? 

3. Dokumentasi 

1) Struktur organisasi MTs Nurul Yaqin Klungkung 



 
 

116 
 

2) Data guru, staf MTs Nurul Yaqin Klungkung 

3) Data siswa/i MTs Nurul Yaqin Klungkung 

4) Keadaan sara dan prasarana MTs Nurul Yaqin Klungkung 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepala Madrasah MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

1) Bagaiaman sejarah terbentuknya MTs Nurul Yaqin Klungkung 

2) Bagaimana visi dan misi MTs Nurul Yaqin Klungkung? 

3) Apa yang bapak ketahui tentang strategi kepala madrasah? 

4) Apa yang bapak ketahui tentang kinerja guru? 

5) Pentingkah strategi dalam meningkatkan kinerja guru? 

6) Bagaimana strategi yang digunakan bapak dalam meningkatkan 

kinerja guru disini? 

7) Bagaimana kondisi guru yang ada disini apa sudah membaik ketika 

bapak menerapkan strateginya? 

8) Bagiaman cara bapak mengetahui baik dan tidaknya guru-guru disini? 

9) Baik dan tidaknya guru dalam mengajar apa berpengaruh terhadap 

siswa? apa alasannya? 

10) Apa kendala strategi yang digunakan dalam meningkatkan kinerja 

guru? 

2. Waka kurikulum MTs Nurul Yaqin Klungkune Sukorambi 

1) Apa yang bapak ketahui tentang strategi kepala madrasah? 

2) Apa yang bapak ketahui tentang kinerja guru? 
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3) Apakah kinerja guru yang ada disini sudah baik atau belum, apa 

alasannya? 

3. Guru MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

1) Apa yang bapak ketahui tentang strategi kepala madarasah? 

2) Apa yang bapak ketahui tentang kinerja guru? 

3) Bagaiamana kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru yang 

ada disini? 

4) Apakah kepala madrasah melakukan upaya peningkatan kinerja guru? 

5) Bagaimana kompetetensi guru-guru yang ada disini? 

6) Bagaiaman kondisi kinerja guru-guru MTs Nurul Yaqin? 

7) Apa guru-guru membuat perangkat mengajar? 

4. Siswa/i MTs Nurul Yaqin Klungkung 

1) Apa kepala madrasah pernah berkunjung ke kelas? 

2) Apakah guru dalam mengajar menggunakan media pembelajaran? 

3) Apakah guru dalam mengajar pernah menyampaikan rencana 

pembelajaran yang akan ditempuh? 
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Lampiran 6 Jurnal Penelitian 
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Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisi Kepala Madrasah terhadap guru-guru tahun 2021 
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Lampiran 8 Struktur Organisasi MTs Nurul Yaqin Klungkung Sukorambi 

STRUKTUR ORGANISASI 

MTsS NURUL YAQIN 

PERIODE 2017-2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Garis Komando 

 Garis Koordinasi 

KETUA YAYASAN 

MUHAMMAD SHOLEH, S.Sos 

KEPALA MADRASAH 

BASIR, S.Pd. 

TATA USAHA 

MISNARI SH 

KOMITE MADRASAH 

AHMAT HASYIM 
BENDAHARA 

NURIL LAILI, S.Pd. 

FINDA YULIANA, S.E. 

WAKIL KESISWAAN 

MUZANNI, S.Pd. 

WAKIL KURIKULUM 

ABDUL QODIR, S.Pd.I. 

WAKIL HUMAS 

ANDI P. S.Sos. 

WALI KELAS 

ABD. GHOFUR 

AHMAT HASYIM 

MUZANNI 

BIDANG KONSELING 

S. ARIFIN, S.AB. 

KEPALA 

PERPUSTAKAAN ABDUL GHOFUR 

KOORDINATOR UKS 

EVITA SARI, S.S. 

SISWA 
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Lampiran 9 Biodata Penulis 

BIODATA PENULIS 

 

 

 

 

 

Nama    : Zainur Ridho 

NIM    : T20183099 

Fakultas   : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Prodi    : Manajemen Pendidikan Islam 

Tempat, tgl lahir : Jember, 12 Juli 2022 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Agama   : Islam 

Alamat   : Dusun Krajan RT/RW 003/002 Desa Klungkung Kec. 

Sukorambi Kab. Jember 

No. Hp   : 082334079236 

Email    : ridhozainur42@gmail.com 

PENDIDIKAN: 

 TK Darma Wanita Klungkung : Tahun 2004-2006 

 SDN Klungkung 01   : Tahun 2007-2012 

 MTs Nurul Yaqin   : Tahun 2013-2015 

 MA Riyadlus Sholihien Jember : Tahun 2016-2018 

 UIN KHAS Jember   : Tahun 2018-2022 

PENGALAMAN ORGANISASI: 

 Pengurus Assent Ace Bidikmisi  

UIN KHAS Jember     : Tahun 2020-2022 
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 Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa  

Bidikmisi Jawa Timur    : Tahun 2021-Sekarang 

 Sekretaris LTN NU MWC NU Sukorambi  : Tahun 2021-Sekarang 

 


