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ABSTRAK 

 

TULAI HAHNING SAFITRI, S.Pd.I, NIM. 1520410039, “Peran Kepala 

Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta”, dalam bimbingan Dr. Imam Machali, M.Pd. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Peran kepala sekolah dalam 

peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta, (2) kinerja 

guru SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta, (3) Peningkatan kinerja guru 

SD Muhammadiyah Karangturi, dan (4) faktor pendukung dan penghambat 

manajemen kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah 

Karangturi Yogyakarta. Penelitian ini bertempat di SD Muhammadiyah 

Karangturi Yogyakarta tepatnya di jalan Pleret, Baturetno, Karangturi, 

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif analitik. Untuk mendapatkan data peneliti 

melakukan terjun langsung di lapangan (field research). Dalam menganalisa data, 

peneliti secara bertahap menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

data. Selain itu, dalam menganalisa kinerja guru peneliti menggunakan prosedure 

pengindeksian data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala sekolah meliputi lima 

bidang garapan kepala sekolah yaitu (1) manajemen kurikulum, (2) manajmen 

personalia, (3) manajemen kesiswaan, (4) manajemen keuangan, (5) manajemen 

sarana dan prasrana. Peran kepala sekolah dalam kelima bidang garapan kepala 

sekolah tersebut, kepala sekolah mendelegasikan tanggungjawabnya kepada 

seorang pelaksana tugas harian (PLh) kepala sekolah dan di bantu atau melibatkan 

atau menyerahkan sepenuhnya kepada wakil bidang manajemen. Dalam perannya 

sebagai kepala sekolah berdampak positif dalam peningkatan kinerja guru SD 

Muhammadiyah Karangturi. Ini terbukti bahwa (1) Guru siap 

mengimplementasikan kurikulum baru. (2) Guru menggunakan strategi 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. (3) Guru mampu mengevaluasi 

pembelajaran siswa sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, yaitu dalam 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. (4) Guru mengajar tidak hanya 

berorientasikan kepada materi akan tetapi juga tanggung jawab moral. Selain itu 

juga, penigkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi yang baik didukung 

juga data ovbservasi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

peneliti lakukan. Data ini dianalisis dengan cara pengindeksan dan pengkategorian 

data. Dari hasil analisis tersebut dari 10 orang guru yang peneliti observasi 

terdapat 1 orang guru yang memiliki kinerja yang tidak baik, sedangkan 6 orang 

guru memiliki kinerja yang sangat baik, serta 3 orang guru memilki kinerja yang 

baik. Sedangkan faktor-faktor pendukung dalam menajemen pelaksana tugas 

harian kepala sekolah adalah: (1) Kuatnya motivasi dari pembina sekolah. (2) 

Kondusifnya lingkungan sekolah dalam berinteraksi sosial, baik anatara guru, 

siswa, dan masyarakat. (3) Adanya dukungan positif dari stakeholder baik bersifat 

materi maupun nonmateri, baik dari orang tua siswa maupun masyarakat sekitar 

SD Muhammadiyah Karangturi. Adapun faktor-faktor penghambat antara lain 

sebagai berikut: (1) Sangat minimnya SDM guru SD Muhammadiyah Karangturi. 
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(2) Kurang ada kepercayaan antara pembina dengan kepala sekolah. (3) 

Kurangnya koordinasi antara sesama kordinator kegiatan. 

 

Kata Kunci : Peran, Kepala Sekolah, dan Kinerja guru 
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MOTO 

 

 كلما تنظر وتسمع وتشعر هي التربية

 

“Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita 
rasakan adalah Pendidikan” 1 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin Keterangan  

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B be ة

 ta‟ T te ث

 sa‟ S es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es ش

 syin Sy cs dan yc ظ

 sad S es (dengan titik di bawah) ص

 dad D de (dengan titik di bwah) ض

 ta‟ T te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbaik di atas„ ع

 gain G ge غ

 fa‟ F ef ف

 qaf Q qi ق
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 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em و

ٌ nun N en 

ٔ wawu W we 

ِ ha‟ H ha 

 hamzah „ apostrof ء

 ya‟ Y ye ي

 

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 يتعقديٍ

 عدة

ditulis 

ditulis 

Muta‟aqqidin 

„iddah 

 

Ta’Marbutah 

1. Bila dimatika ditulis h 

 ْبت

 جسيت

ditulis 

ditulis 

hibbah 

jizyah 

 (ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 

dengan h. 

 ‟Ditulis karamah al-auliya كرايّ اآلٔنيبء

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 ditulis Zakatul fitri زكبة انفطر
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Vokal Pendek 

 

 

 

Kasrah 

Fathah 

Dammah 

a 

i 

u 

 

Vokal Panjang 

Fathah alif 

 جب ْهيت

Fathah + ya‟ mati 

 يطعى

Kasrah + ya‟ mati 

 كريى

Dammah + wawu mati 

 فرٔض

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

 

a 

jahiliyyah 

a 

yas‟a 

i 

karim 

u 

furud 

 

Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati 

 بيُكى

Fathah + wawu mati 

 قٕل

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaulum 

 

Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 أأَتى

 أعدث

 نئٍ شكر تى

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A‟antum 

u‟idatau 

lai‟in syakartum 

 

Kata Sandang Alif + Alif 

a. Bila dikuti Huruf Qamariyah 

 Ditulis al-Qur‟an انقرأٌ
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 Ditulis al-Qiyas انقيب ش

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya. 

 انطًبء

 انشًص

Ditulis 

Ditulis 

as-Sama‟ 

asy-Syams 

 

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذٔي انفرض

 أْم انطُت

Ditulis 

Ditulis 

dzawi al-furudh 

ahl as-sunnah 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 انحًد هلل رة انعبنًيٍ ٔبّ َطتعيٍ عهى أيٕر اندَيب ٔ انديٍ. أشٓد أٌ الانّ اال هللا 

ٔأشٓد اٌ يحًدا رضٕل هللا.  انهٓى صم ٔضهى عهى يحًد ٔ عهى أنّ ٔصحبّ أجًعيٍ, أيب 

 بعد.
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sekarang ini. 
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4. Bapak Dr. Imam Machali, M.Pd, selaku pembimbing tesis yang dengan 

segala ilmu, kesabaran, bimbingan, arahan dan waktu yang diberikan 

selama penyusunan tesis ini selesai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan sedang diguncang oleh berbagai perubahan sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta ditantang untuk menjawab 

berbagai permasalahan lokal dan perubahan global yang terjadi begitu pesat. 

Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada fenomena 

sangat dramatis, yakni rendahnya daya saing sebagai indikator bahwa 

pendidikan belum mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) 

berkualitas. Padahal sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidian nasional 

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, Pasal 

3), berikut ini: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

 

Mutu pendidikan akan berhasil baik jika diolah atau diproses dengan 

teknik dan metode yang sesuai dengan kondisi dan situasi peserta didik serta 

menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk dapat 

melaksanakan hal tersebut diperlukan Pendidik
2
 yang memiliki kemampuan 

dan kreatifitas tinggi serta memiliki semangat dan motivasi kerja yang 

                                                           
1
 Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahu 2003 Bab II Pasal 3. 

2
 Yang dimaksud Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkwalifikasi sebagai guru, 

karyawan, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dan 

yang dimaksud di sini adalah guru dalam satuan pendidikan. 
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tinggi sehingga dapat menghasilkan produktifitas kerja yang baik. Dengan 

kata lain, guru yang memiliki unsur tersebut lebih cenderung berkerja lebih 

baik yang berarti mereka memiliki prestasi kerja atau kinerja yang lebih 

baik. 

Prestasi kerja atau kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
3
 Prestasi kerja 

dipengaruhi oleh kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Faktor motivasi yang menjadi pendorong setiap pegawai terbentuk 

dari sikap (attitude) pegawai tersebut dalam menghadapi situasi (situation) 

kerja. Termasuk di dalamnya sikap terhadap kerja yang berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah. Guru/karyawan yang memiliki sikap positif 

atau setuju dengan situasi sekolah termasuk manajemen kepala sekolah, 

cenderung memiliki motivasi tinggi sehingga akan bekerja dengan baik dan 

menghasilkan prestasi atau kinerja yang memuaskan. Sebaliknya 

guru/karyawan yang kurang setuju atau tidak cocok dengan situasi sekolah 

termasuk manajemen kepala sekolah, cenderung kurang semangat dalam 

bekerja dan hasil kerjanyapun tidak maksimal.  

Mengingat pendidik sebagai ujung tombak yang tidak terlepas dari 

kekurangan dan kelebihan, peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

sebuah lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam membina 

bawahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan 

                                                           
3
 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaani, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67 
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misi sekolah yang telah ditetapkan, terutama dalam meningkatkan kinerja 

pendidik. 

Untuk tujuan inilah, meningkatkan kinerja pendidik dalam sebuah 

lembaga pendidikan adalah kerja besar seorang kepala sekolah. Pemimpin 

merukan decision maker dan juga teladan bagi anak buahnya, karena itu 

seorang pemimpin setidaknya dapat memberi contoh yang baik pada anak 

buahnya. Sebagai pembuat keputusan dan penentu kebijakan, seorang 

pemimpin harus memiliki satu aspek yang mempunyai peran yang sangat 

penting dalam mempimpin organisasi yang bersangkutan.
4
 

Ketidak mampuan atau kegagalan seorang pemimpin dalam 

memimpin organisasinya menurut Sondang P. Siagian dapat berakibat pada 

tiga hal yang sifatnya negatif, yaitu: 

1. Para anggota organisasi akan menunjukkan perilaku yang tercermin 

pada tindak tanduk yang negatif, misal sering mangkir, kegairahan kerja 

dan produktifitas yang rendah, adanya tuntutan yang sukar diterima 

oleh akal sehat dan tindakan negatif lainnya. Sehingga dapat 

disimpulkan perilaku mereka merugikan organisasi secara keseluruhan. 

2. Tindakan para anggota organisasi ditujukan pada pemuasan kebutuhan 

kepentingan pribadi. Artinya, mereka melakukan tindakan yang 

merugikan organisasi tetapi secara pribadi mungkin menguntungkan. 

                                                           
4
 Muhammad Saroni, Manajemen Sekolah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), hlm. 15 
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3. Para anggota organisasi meninggalkan organisasi, baik secara 

berangsur-angsur atau mendadak, pindah berkarya keorganisasi yang 

lain.
5
 

Dari uraian di atas mengantarkan kepada suatu pemahaman bahawa 

kepemimpinan seseorang akan dapat menggerakkan bahawahannya untuk 

berbuat yang terbaik untuk organisasinya. Di sinilah pentingnya peran 

kepala sekolah dalam sebuah lembaga pendidikan untuk meningkatkan 

kinerja pendidik. 

Berkenaan dengan peran kepala sekolah yang telah diuraikan di atas, 

SD Muhammadiyah Karangturi merupakan Sekolah Dasar Muhammadiyah 

binaan dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Bodon. Yang mana kepala 

sekolah menaungi dua sekolah sekaligus. Akan tetapi, semua yang berkaitan 

dengan job description dan tanggung jawab kepala sekolah di SD 

Muhammadiyah Karangturi limpahkan atau didelegasika oleh seorang 

Pelaksana Tugas Harian (PLh). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti peran kepala sekolah di SD Muhammadiyah Karangturi, yang 

mana job description dan tanggung jawab kepala sekolah di limpahkan oleh 

seorang Pelaksana Tugas Harian (PLh) dengan judul “Peran Kepala Sekolah 

dalam Peningkatan Kinerja Guru Di SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta”.   

 

 

                                                           
5
Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hlm.146 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta? 

2. Bagaimana peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala sekolah 

dalam peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen kepala sekolah dalam 

peningkata kinerja guru di SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. 

2. Untuk menetahui bagai mana kinerja guru SD Muhammadiyah 

Karangturi Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat manajemen 

kepala sekolah di SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan 

kepala sekolah untuk melakukan pembenahan terhadap 

kekurangan-kekurangan dalam memanage bawahannya (guru), 

sehingga dengan itu ada langkah konkrit dalam upaya 
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menciptakan susana yang mendukung dalam peningkatan kinerja 

guru SD Muhammadiyah karangturi. 

2. Secara teoretis, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

kajian dan tindak lanjut dalam mengembangkan proses 

peningkatan kinerja guru di SD Muhammadiyah Karangturi. 

D. Kajian Pustaka 

Berikut adalah beberapa penelitian yang ditemukan, terkait dengan 

peran dan fungsi kepala sekolah setelah dilakukan studi pustaka. 

1. Lubna Taqiyah melalui tesisnya yang berjudul Peran Kepemimpinan 

Transformatif Kepela Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Gur 

Dan Tenaga Kependidikan Di SD Muhammadiyah Suronatan 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan tentang 

kepemimpinan kepala sekolah yang tranformatif guna menunjang 

terhadap peningkatan mutu. Juga mendeskripsikan bagaimana 

peningkatan mutu kinerja guru dan tenaga kependidikan di SD 

Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) kepala sekolah telah menjalankan peran 

kepemimpinan transformatif yang menunjang terhadap pencapaian 

mutu. (2) kinerja guru dan tenaga tenaga kependidikan di SD 

Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta telah mencapai prosentase nilai 

90 secara keseluruhan dan dikategorikan baik. 
6
 

                                                           
6
 Lubna Taqiyah, Peran Kepemimpinan Tranformatif Kepala Sekolah dalam Peningkatan 

Mutu Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SD Muhammadiyah  Yogyakarta, Tesis 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016) 
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2. Sahruli melalui tersisnya yang berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Motivasi Kerja Guru Di MTS Al Ma’Arif  Rancalutung 

Serang Banten. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran 

kepala sekolah disana sudah baik dalam meningkatkan motivasi kerja 

guru MTS Al-Ma’arif dibuktikan dengan komitmen dan loyalitas guru 

yang bekerja denga baik.
7
 

3. M Fadholi melalui tesisnya yang berjudul  Peran Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Memotivasi Kerja Guru Guna Mewujudkan 

Kualitas Pembelajaran di SMP NU 05 Awwalul Hidayah Gemuh-

Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan 

mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi kerja 

guru di SMP NU 05 Awwalul Hidayah Gemuh. Serta untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam memotivasi 

kerja guru guna mewujudkan mutu/kualitas pembelajaran. Kesimpulan 

dari peneitian ni metode kepala sekoah dalam memotivasi kerja guru 

untk mewujudkan mutu/kualitas pemebelajaran kepala sekolah 

memberikan reward (hadiah) keapada guru yang berprestasi.
8
 

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini 

adalah peran kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. Ada kemiripan dengan ketiga 

                                                           
7
 Sahruli, Peran Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Motivasi Kerj Guru Di MTS Al-

Ma’arif Rancalutung Serang Banten, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga, 2008) 
8
M. Fadholi, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Memotivasi Kerja Guru Guna 

Mewujudkan Kualitas Pembelajaran Di SMP NU 05 Awwalul Hidayah Gemuh-Kendal, Tesis 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2008  
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penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lubna Taqiyah 

tesisnya yang berjudul Peran Kepemimpinan Transformatif Kepela Sekolah 

Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Gur Dan Tenaga Kependidikan Di SD 

Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta, Sahrulli tersisnya yang berjudul 

“Peran Kepala Sekolah dalam Peningkatan Motivasi Kerja Guru Di MTS Al 

Ma’Arif  Rancalutung Serang Banten, M Fadholi tesisnya yang berjudul  

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Memotivasi Kerja Guru Guna 

Mewujudkan Kualitas Pembelajaran di SMP NU 05 Awwalul Hidayah 

Gemuh-Kendal. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih 

menekankan pada kinerja guru secara umum, serta tempat penelitian juga 

berbeda.  

E. Metodologi Penelitian 

Untuk hasil yang maksimal dan obyektif dalam penelitian ini 

digunakan beberapa metode penelitian, yakni sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
9
 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, 

peneliti terjun langsung ke lapangan field research, dan dengan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 

analitik, berkaitan dengan pengertian metode deskriptif menjelaskan 

                                                           
9
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2006), hlm. 92 



9 
 

bahwa penelitian ditinjau dari hadirnya variabel dan saat terjadinya, 

maka penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan 

menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi), 

pengertian deskriptif (to describe) adalah menggambarkan atau 

membedakan,
10

 yang akan digunakan untuk meneliti dan 

mendeskripsikan tentang manajemen kepala sekolah dalam peningkatan 

kinerja guru di SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta, adapun 

data yang diteliti dan dilaporkan dalam tesis ini adalah hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah sumber utama penelitian, yang 

memiliki data variabel-variabel yang diteliti.
11

 Adapun subyek 

penelitian atau yang menjadi aturan sumber data dalam penelitian 

ini antara lain: 

1) Kepala Sekolah (dalam hal ini Bapak Eko Rusnan Anan 

Prasetyo, S.Pd) dan PLh (pelaksana tugas harian, (dalam hal 

ini Ibu Indrawasih, SE., S.Pd.SD)). 

2)  SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta Guru-Guru SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta, diantaranya: Noni 

Lathifatul K, S.Pd., Rr. Dwi Wahyu L., S.Pd., Wiwin 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Teknik Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 10 
11

 Saifudin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34 
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Kurniawati, S.Pd., Ngajiyem, S.Ag., S.Pd., Erna Erviana P S, 

S.Pd., Nency Hardini, S.Pd., Yudi Hartono, S.Si., Eni 

Ernawati, S.Pd., Joko Kiswanto, S.Pd.I., Indrawasih, SE., 

S.Pd.SD. 

b. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah manajemen kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru SD Muhammadiyah 

Karangturi Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data 

dengan berbagai teknik, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti baik langsung 

maupun tidak langsung. Dalam hal ini observasi yang digunakan 

yakni obsevasi nonpartisipan, di mana peneliti tidak ikut aktif 

dalam kegiatan. Dengan observasi peneliti mencatat peristiwa, 

pengetahua porprosional dari data-data.
12

 

Mengumpulkan data dari lapangan dengan mengamati, 

mendengar, mencatat secara sistematis, merekam, memotret segala 

sesuatu yang terjadi di SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta 

yang berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam peningkatan 

kinerja guru. 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 126 
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b. Wawancara  

Wawancara mendalam (in depth interview) dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

struktur artinya wawancara yang tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun tetapi berpedoman kepada garis-

garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
13

 

Wawancara tidak terstruktur atau wawancara terbuka. Ini 

digunakan untuk penelitian atau bahkan penelitian yag lebih 

mendalam tentang subjek yang diteliti. Wawancara yang 

dilaksanakan secara langsung dengan narasumber secara berulang-

ulang, untuk mendapatkan data yang lengkap. Adapun 

pelaksanaanyapun dilakukan bersifat praktis tidak kaku dan bersifat 

lebih terbuka. wawancara mendalam dilakukan dalam rangka 

mendapatkan informasi data yang tidak didapatkan melalui 

observasi. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sumber 

data yaitu: Pelaksana Tugas harian (PLh) sekolah SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta terkait data kinerja guru 

dan peran kepala sekolah. 

 

 

                                                           
13

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 320 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu memperoleh data-data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda, foto, dan sebagainya yang relevan.
14

 

Penyusun dalam penelitian ini penghimpun dokumen-

dokumen sekolah, antara lain buku profil sekolah, struktur 

organisasi sekolah, arsip-arsip, denah sehingga dapat diperoleh 

gambaran sekolah secara utuh. 

d. Uji Validitas data 

Memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lainn diluar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai 

perbandingan data.
15

  

Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber 

adalah untuk membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda.
16

 Sedangkan triangulasi metode adalah penelitian yang 

menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

                                                           
14

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hlm.231 
15 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm.330 
16 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 83 
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4. Metode Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan 

data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori suatu 

uraian dasar sehinga dapat ditemuka tema dan rumusan kerja seperti 

yang disarankan oleh data.
17

 Pekerjaan analisis data dalam hal ini 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan 

mengkategorikan data yang terkupul baik dari catatan lapangan, 

gambar, foto tau dokumen berupa laporan. 

Utuk melaksanakan data kualitaif ini maka perlu ditekankan 

beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Millis dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi kata kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lpangan. Mereduksi data bisa 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting dicari tema dan polanya.
18

 

Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: 

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun 

laporan secara lengkap dan terinci. 

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara 

keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yang mengenai 

                                                           
17

 Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm 103  
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 92 



14 
 

“manajemen kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru di SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta”, sehingga dapat 

ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang 

dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: pertama, 

mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara 

dan hasil observasi; kedua, serta mencari hal-hal yang dianggap 

penting dari setiap aspek temuan penelitian: 

b. Penyajian Data  

Millis dan Huberman dalam Suparyoga dan Tobroni 

mengatakan
19

bahwa yang dimaksud penyajian data adalah 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan informasi 

pengambilan tindakan. 

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi 

berdasarkan data yang diperoleh dari SD Muhammadiyah 

Karangturi Yogyakarta sesuai dengan fokus penelitian untuk 

disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan peristiwa yang 

terkait tentang kinerja guru. 

Pada tahapan ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian 

dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui kinerja guru SD 

Muahammadiyah Karangturi Yogyakarta. Kegiatan pada tahap ini 

                                                           
19

 Suparyogo, Imam dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung:Remaja 

Rosda Karya, 2001), hlm. 193  
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antara lain: pertama, membuat rangkuman secara deskriptif dan 

sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah. 

Kedua, memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan 

memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap 

belu memadai maka dilakukan penelitian kembali di lpangan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur 

penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dalam Huberman dalam Rasyid
20

 

mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan 

adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan 

melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali dilapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang 

telah diambil dengan pembanding teori tertentu; melakukan proses 

memberi chek atau melakukan proses pengecekan ulang, melalui 

dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi, dan 

dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. 

 

                                                           
20

 Harun Rasyid, Metode penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Dan Agama, (Pontianak: 

STAIN Pontianak, 2002), hlm.123 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan, peneliti membuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 

Pustaka, Metodotologi Penelitian, Sistematika Pembahasan. 

Bab Kedua, menyajikan landasan teoritis diantaranya teori 

Manajemen, Manajemen Pendidikan, Pengertian, fungsi, dan bidang 

pengelolaan Kepala Sekolah, Kinerja, Kinerja Guru. 

Bab Ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta, yang mengulas secara rinci tentang 

sejarah berdirinya, visi, misi, dan tujuannya, struktur organisasi, keadaan 

guru, karyawan dan siswa, sarana dan prasarana, serta kegiatan 

ekstrakurikuler SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. 

Bab Keempat, menjelaskan tentang peran kepala sekolah dalam 

peningkatan kinerja guru di SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. 

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi, kesimpulan merupakan 

jawabawan dari rumusan masalah, saran-saran untuk lembaga pendidikan 

dan kata penutup. Kemudian sebagai pelengkap akan dicantumkan pula 

daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang “Peran Kepala Sekolah 

dalam Peningkatan Kinerja Guru SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta”, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru SD 

Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta 

Peran kepala sekolah meliputi lima bidang garapan kepala 

sekolah terdapat yaitu manajemen kurikulum, personalia, kesiswaan, 

keuangan, dan sarana dan prasarana. Dalam kelima bidang garapan 

kepala sekolah tersebut, kepala sekolah mendelegasikan 

tanggungjawabnya oleh seorang pelaksana tugas harian kepala 

sekolah dan juga dibantu atau melibatkan atau menyerahkan 

sepenuhnya kepada wakil bidang manajemen.  

Walaupun demikian, kepala sekolah bukan berarti tidak 

memiliki peran, dalam pelaksanaan menajemen kelima bidang 

tersebut di lapangan ada beberapa yang memang kepala sekolah ikut 

berperan. Selain itu juga, bersamaan dalam menjalankan 

manajemennya kepala sekolah juga menjalankan fungsinya sebagai 

kepala sekolah dalam mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi 

bidang manajemen kepala sekolah.  
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Strategi yang dilakukan atau yang dipakai oleh kepala sekolah 

sesuai dengan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah yaitu kompetensi manajerial, dimana kepala sekolah 

mengelola guru dan staf karyawan dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya manusia secara optimal. 

2. Peningkatan Kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi 

Yogyakarta  

Peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi 

adalah baik. Ini terbukti bahwa: 

a. Guru siap mengimplementasikan dua kurikulum sekaligus yaitu 

kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013 

b. Guru menggunakan strategi pembelajaran yang lebih kreatif dan 

inovatif sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. 

c. Guru mampu mengevaluasi pembelajaran siswa sesuai dengan 

ketentuan kurikulum yang berlaku, yaitu dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor. 

d. Guru mengajar tidak hanya berorientasikan kepada materi akan 

tetapi juga tanggung jawab moral. 

Selain itu juga, analisis di atas didukung oleh data observasi 

yang peneliti amati guru dalam melakukan proses belajar mengajar di 

kelas. Dalam hal ini peneliti menggunakan pengindeksan dan 

pengkategorian data. Dari hasil analisis data kinerja guru SD 

Muhammadiyah Karangturi, dari 10 guru yang di teliti terdapat 1 guru 
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yang kinerjanya tidak baik, dan selebihnya memiliki kinerja baik dan 

sangat baik. Oleh karena itu, kinerja guru SD Muhammadiyah 

Karangturi dapat dikatakan baik. Dilihat dari banyak kinerja guru 

yang berkategori baik dan sangat baik dapat disimpulkan bahwa peran 

kepala sekolah memberikan efek positif dalam peningkatkan kinerja 

guru SD Muhammadiyah Karangturi Yogyakarta. 

3. Faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala sekolah 

dalam peningkatan kinerja guru SD Muhammadiyah Karangturi. 

a. Faktor Pendukung 

1) Kuatnya motivasi dari pembina sekolah 

2) Kondusifnya lingkungan sekolah dalam berinteraksi sosial, 

baik anatara guru, siswa, dan masyarakat. 

3) Adanya dukungan positif dari stakeholder baik bersifat materi 

maupun nonmateri, baik dari orang tua siswa maupun 

masyarakat sekitar SD Muhammadiyah Karangturi. 

b. Faktor Penghambat 

1) Sangat minimnya SDM guru SD Muhammadiyah Karangturi. 

2) Kurang ada kepercayaan antara pembina dengan kepala 

sekolah. 

3) Kurangnya koordinasi antara sesama kordinator kegiatan. 

B. Saran  

Sebagai bentuk antusias peneliti kepada sebuah harapan lahirnya 

perkembangan baru dalam dunia pendidikan SD Muhammadiyah Karangturi 
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maupun pendidikan secara umum, terutama bagi perkembangan manajemen 

pelaksana tugas harian kepala sekolah dalam peningkatan kinerja guru SD 

Muhammadiyah Karangturi. Peneliti memberikan saran yang sifatnya 

membangun terhadap lokasi penelitian. Saran-saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertahankan semangat profesionalisme lebih baik lagi ditingkatkan 

lagi. 

2. Membangun koordinasi yang baik. 

3. Peningkatan kinerja seorang guru tidak hanya berhenti pada penilaia 

semata melainkan implementasi sosial (Uswatun hasanah). 

4. Satu sama lain saling menguatkan dan memotivasi dilakukan secara 

intens. 

 

 

 

 

 



 

138 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998 

Aji Wahyu Utomo, Sandi, Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru Di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Tesis, 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2015 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997 

                               , Teknik Metode Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1998 

Arikunto, Suharsimi, dan Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: 

Alfabeta, 2006 

Hidayat, Ara dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan, Yogyakarta: Kaukaba, 

2012 

Machali, Imam dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Mangement, Teori 

dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 

2016 

Moleong, Lexy J., Metodeologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2002 

M. Fadholi, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Memotivasi Kerja Guru 

Guna Mewujudkan Kualitas Pembelajaran Di SMP NU 05 Awwalul 

Hidayah Gemuh-Kendal, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN 

Sunan Kalijaga), 2008 

Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah, (akarta: KENCANA PRENADA 

MEDIA GRUP, 2010 

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005 



139 
 

 

                    , Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011 

Munajat, Nur, Administrasi Pendidikan, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga,) 2013 

P. Siagian, Sondang, Teori Motivasi dan Aplikasinya, Jakarta: Rineka Cipta, 2004 

Prabu Mangkunegara, Anwar, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaani, 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 

Priyono, Mulyono, Manajemen Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru 

PAI di SMP IT Abu Bakar Yogyakarta, Tesis (Yogyakarta: Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga), 2012 

Rusman, Manajemen Kurikulumi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011 

Rasyid, Harun, Metode penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Dan Agama, 

Pontianak: STAIN Pontianak, 2002 

Saroni, Muhammad, Manajemen Sekolah Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006 

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2006 

Suparyogo, Imam dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, 

Bandung:Remaja Rosda Karya, 2001 

Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahu 2003 Bab II Pasal 3 

Zuriah, Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi, 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006 

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008 

 



 



Data Observasi ke - 1 

Nama Guru : Bu Noni     Hari/Tanggal : 21 

Februari2017 

Wali Kelas : 1a     Jam  : 07:15 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar   √   

Melakukan kegiatan apersepsi   √   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

  √   

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

  √   



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

  √   

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  √   

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

  √   

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

   √  

Melaksanakan pembelajaran secara runtut     √ 

Menguasai kelas   √   

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

  √   

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media     √ 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

   √  

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

  √   

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

  √   

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

  √   

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 2 

Nama Guru : Bu Ririn    Hari/Tanggal : 21 

Februari2017 

Wali Kelas : 1b     Jam  : 08:25 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah   √   

Tujuan pembelajaran   √   

Materi pembelajaran   √   

Metode pembelajaran    √   

Sumber ajar dan penilaian   √   

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar   √   

Melakukan kegiatan apersepsi   √   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

  √   

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

  √   



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

  √   

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  √   

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

  √   

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

  √   

Melaksanakan pembelajaran secara runtut   √   

Menguasai kelas   √   

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

   √  

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   √   

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

  √   

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

  √   

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

  √   

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

  √   

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 3 

Nama Guru : Bu Indra    Hari/Tanggal : 21 

Februari2017 

Wali Kelas : 2a     Jam  : 09:50 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar    √  

Melakukan kegiatan apersepsi   √   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

  √   

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

  √   



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

    √ 

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  √   

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

   √  

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

    √ 

Melaksanakan pembelajaran secara runtut   √   

Menguasai kelas   √   

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

  √   

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   √   

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

  √   

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

  √   

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

  √   

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

  √   

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 4 

Nama Guru : Bu Wiwin    Hari/Tanggal : 22 

Februari2017 

Wali Kelas : 2b     Jam  : 07:15 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah   √   

Tujuan pembelajaran   √   

Materi pembelajaran   √   

Metode pembelajaran    √   

Sumber ajar dan penilaian   √   

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar   √   

Melakukan kegiatan apersepsi   √   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

  √   

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

  √   



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

  √   

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  √   

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

  √   

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

  √   

Melaksanakan pembelajaran secara runtut   √   

Menguasai kelas   √   

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

  √   

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   √   

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

  √   

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

  √   

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

  √   

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

  √   

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 5 

Nama Guru : Bu Ngaji    Hari/Tanggal : 22 

Februari2017 

Wali Kelas : 3a     Jam  : 08:25 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah  √    

Tujuan pembelajaran  √    

Materi pembelajaran  √    

Metode pembelajaran   √    

Sumber ajar dan penilaian  √    

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar  √    

Melakukan kegiatan apersepsi  √    

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

 √    

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

 √    



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

 √    

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

 √    

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

 √    

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

 √    

Melaksanakan pembelajaran secara runtut  √    

Menguasai kelas  √    

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

 √    

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media  √    

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

 √    

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

 √    

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

 √    

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

 √    



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

 √    

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 6 

Nama Guru : Bu Erna   Hari/Tanggal : 22 Februari2017 

Wali Kelas : 3b    Jam  : 09:50 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 

P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar    √  

Melakukan kegiatan apersepsi    √  

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

   √  

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

   √  

Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

   √  



siswa 

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   √  

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

   √  

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

    √ 

Melaksanakan pembelajaran secara runtut     √ 

Menguasai kelas    √  

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

   √  

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

   √  

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

   √  

E
v
al

u
as

i 
P

em
b
el

aj
ar

an
 Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

   √  

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

   √  

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

   √  



remedi/pengayaan 

Skor Total  

 

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 7 

Nama Guru : Bu Nency    Hari/Tanggal : 23 

Februari2017 

Wali Kelas : 4a     Jam  : 07:15 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah   √   

Tujuan pembelajaran   √   

Materi pembelajaran   √   

Metode pembelajaran    √   

Sumber ajar dan penilaian   √   

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar   √   

Melakukan kegiatan apersepsi   √   

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

  √   

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

  √   



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

  √   

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

  √   

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

  √   

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

  √   

Melaksanakan pembelajaran secara runtut   √   

Menguasai kelas   √   

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

  √   

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media   √   

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

  √   

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

  √   

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

  √   

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

  √   



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

  √   

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 8 

Nama Guru : Pak Yudi    Hari/Tanggal : 23 

Februari2017 

Wali Kelas : 4b     Jam  : 08:25 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar    √  

Melakukan kegiatan apersepsi    √  

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

   √  

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

   √  



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik siswa 

   √  

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   √  

Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √  

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

   √  

Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √  

Menguasai kelas    √  

Menggunakan media secara aktif dan efesien    √  

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

   √  

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

   √  

E
v
al

u
as

i 
P

em
b
el

aj
ar

an
 Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan blok 

(beberapa KD) 

   √  

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

   √  

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

   √  



remedi/pengayaan 

Skor Total  

 

 

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 9 

Nama Guru : Bu Eni    Hari/Tanggal : 23 

Februari2017 

Wali Kelas : 5     Jam  : 09:50 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar    √  

Melakukan kegiatan apersepsi    √  

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

   √  

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran  

   √  



Menyampaikan materi denan jelas, sesuai 

dengan hierarki belajar dan karateristik 

siswa 

   √  

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   √  

Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

   √  

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik 

siswa 

   √  

Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √  

Menguasai kelas    √  

Menggunakan media secara aktif dan 

efesien 

   √  

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

   √  

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

   √  

E
v
al

u
as

i 

P
em

b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan 

blok (beberapa KD) 

   √  

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

   √  



Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

   √  

Skor Total  

 

 

 

 

 

  



Data Observasi ke - 10 

Nama Guru : Pak Joko    Hari/Tanggal : 24 

Februari2017 

Wali Kelas : 6     Jam  : 07:15 wib 

Petunjuk : 

Berilah skor pada butir-butir perencanaan pembelajaran dengan cara melingkari 

angka pada kolom skor (1, 2, 3, 4, 5) sesuai dngan kriteria sebagai berikut: 

1 = sangat tidak baik; 2 = tidak baik; 3 = kurang baik; 4 = baik; 5 = sangat baik 

 

Variabel 
Sub 

Variavel 
Indikator 

Skor 

1 2 3 4 5 

K
in

er
ja

 P
er

en
ca

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 Indentitas Sekolah    √  

Tujuan pembelajaran    √  

Materi pembelajaran    √  

Metode pembelajaran     √  

Sumber ajar dan penilaian    √  

P
el

ak
sa

n
aa

n
 P

em
b
el

aj
ar

an
 

Mempersiapkan siswa untuk belajar    √  

Melakukan kegiatan apersepsi    √  

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

Kompetensi Dasar (KD) 

   √  

Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran     √  

Menyampaikan materi denan jelas, sesuai    √  



dengan hierarki belajar dan karateristik siswa 

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 

   √  

Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    √  

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai dan karateristik siswa 

   √  

Melaksanakan pembelajaran secara runtut    √  

Menguasai kelas    √  

Menggunakan media secara aktif dan efesien    √  

Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    √  

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa  

   √  

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar 

   √  

E
v
al

u
as

i 
P

em
b
el

aj
ar

an
 

Melaksanakan penilaian sumatif/ulangan blok 

(beberapa KD) 

   √  

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 

   √  

Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian 

remedi/pengayaan 

   √  

Skor Total  



 



 



 



 



 



 



 



Kegiatan siswa SD Muhammadiyah Karangturi 
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