
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH  

DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU  

DI MI GIRILOYO II IMOGIRI BANTUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh 

Gelar  Sarjana Pendidikan 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Muhamat Iksan 

NIM.: 14480127 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2019 



ii 



iii 



iv 

  



v 

MOTTO 

 

 

 

 

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإِّني َجاِعٌل ِف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأََتَْعُل فِيَها َمْن 
ُس َلَك قَاَل ِإِّني َأْعَلُم َما  َماَء َوََنُْن ُنَسبيُح ِِبَْمِدَك َونُ َقدي يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدي

 الَ تَ ْعَلُمونَ 

  

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 

bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: 

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. 

(QS. Al Baqarah: 30)
1
 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per 

Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 6 
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ABSTRAK 

 

Muhamat Iksan. 2019. Kepemimpinan Kepala Mdrasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di MI Giriloyo II Imogiri Bantul. Skripsi. 

Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) untuk mengetahui 

bagaimana kepemiminan kepala madrasah dalam meningkatan kinerja 

guru yang ada di MI Giriloyo II. (2) untuk mengetahui bagaimana 

kinerja guru yang ada  di MI Giriloyo II. (3) untuk mengetahui apa saja 

factor  yang mempengaruhi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MI Giriloyo II. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan subjek 

penelitian kepala madrasah, guru, dan peserta didik. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Kemudian untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi 

teknik. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 

madrasah di MI Giriloyo berjalan cukup baik dan dinamis serta berhasil 

menumbuhkan budaya dan iklim kerja yang kondusif. Dengan 

pendekatan musyawarah dalam mencari solusi atas permasalahan yang 

ada. Kepala madrasah menjalankan kepemimpinannya dengan 

melaksanakan peran-peran kepala madrasah.  

Kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru berjalan dengan baik. Kepala madrasah memberikan ruang kepada 

bapak dan ibu guru untuk senantiasa meningkatkan kreatifitas dan 

inovasi. Dengan begitu maka kinerja guru juga akan meningkat. Selain 

itu kepala madrasah memberikan fasilitas berupa penggunaan teknologi 

dan informasi pendidikan. Beberapa factor yng mempengaruhi 

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatlan kinerja guru 

diantaranya adalah kepribadian kepala madrash, komunikasi kepala 

madrasah, profesionalisme kepala madrasah, kompetensi guru, sarana 

dan prasarana. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kinera Guru 



viii 

KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم الّلِه الّر ْْحِن الرَّ ِحْيمِ 
ًدا َرُسْوُل اهلِل،  ، َاْشَهُد َأْن الَ اِ لََه ِإالَّ اهللُ َوَاْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّ َاْلَْْمُد لِّلِه َربي اْلَعاَلِمْْيَ

ََلُم َعلَ  َلَُة َوالسَّ ٍد َوَعلَ  ىَوالصَّ اَ لِِه َوَاْصَحابِِه  ىَاْشَرِف ْاألَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْْيَ ُُمَمَّ
ا بَ ْعد.جَْ أَ  ِعْْي، أَمَّ  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah 

menetapkan bahwa kepala sekolah harus memiliki standar 

kompetensi meliputi: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi 

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

supervise dan (5) kompetensi sosial. Berdasarkan ketetapan 

tersebut diharapkan kepada kepala sekolah mampu mewujudkan 

kepemimpinan dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh 

kemampuannya mempengaruhi, membimbing, menggerakkan, 

dan memotivasi individu (guru) yang terlibat dalam tujuan 

pendidikan yang telah disepakati. Murniati mengemukakan 

bahwa lemahnya kepemimpinan kepala sekolah disebabkan 

berbagai faktor seperti kemampuan memimpin kepala sekolah, 

sistem pengawasan kepala sekolah, dan sistem penyelenggaraan 

pendidikan secara nasional. Dalam konteks ini, banyak variabel 

yang berhubungan dengan pengetahuan, mindset dan wawasan, 

nilai dan sikap termasuk kultur, pola, dan gaya kepemimpinan, 

serta pembinaan dan penghargaan yang diterapkan Pemerintah 

terhadap kepala sekolah.1 

                                                           
1

 Murniati, Manajemen Strategik, Peran Kepala Sekolah dalam 

Pemberdayaan, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hlm.131. 
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Kepala madrasah melaksanakan tugas manajerial, 

mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi 

kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala madrasah dapat 

melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk 

memenuhi kebutuhan guru madrasah.
2

 Adapun fungsi kepala 

madrasah adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, 

pengelolaan, supervisi, dan evaluasi.
3
 

Kinerja guru atau prestasi kerja (performance) merupakan 

hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Kinerja 

guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang 

terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas 

mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, 

kedisiplinan, dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam 

pelaksanaan pengajaran, kerja sama dengan semua warga 

madrasah, kepemimpinan yang menjadi panutan sisiwa, 

kepribadian yang baik, jujur dan obyektif dalam membimbing 

siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Oleh karena itu, 

kepala madrasah selaku pimpinan adalah melakukan penilaian 

terhadap kinerja guru. Penilaian ini penting untuk dilakukan 

                                                           
2
 Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Madrasah, Peraturan 

Menteri Agama Republik Indonesia No.58 Tahun 2017, 16 November 2017. 
3
Ibid 



3 
 

mengingat fungsinya sebagai alat evaluasi kepemimpinan bagi 

kepala madrasah.
4
 

Kepala madrasah dan guru merupakan personil utama yang 

berhubungan langsung dengan tugas penyelenggaraan 

pendidikan. Kepala madrasah bersama para gurudituntut untuk 

dapat merumuskan dan mengkominukasikan visi dan misi yang 

jelas dalam memajukan pendidikan. dalam pelaksanaan fungsi 

dan tugasnya, guru sebagai profesi harus menyandang 

persyaratan tertentu. Guru profesional adalah guru yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan 

sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional 

adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.
5
 

Kehadiran guru bukan sekedar mengajar dan berdiri di 

depan kelas, melainkan seorang guru yang mampu menjadi 

seorang pendidik. Guru adalah sosok manusia yang senantiasa 

memberi contoh yang baik dalam segala aktifitas kehidupan anak 

didik baik diluar kelas maupun didalam kelas, guna mencapai 

tujuan hidup yang bermartabat. Guru adalah manusia yang rela 

menyumbangkan sebagian besar waktunya untuk berbagi ilmu 

kepada semua anak didiknya bahkan seluruh lapisan masyarakat.
6
 

                                                           
4
 Muzamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: Erlangga, 

2007)., hlm.105-106. 
5
 Kusnandar, Guru Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm.46-47. 
6
Ibid, hlm. 47. 
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Guru sebagai salah satu komponen di madrasah menempati 

profesi yang memainkan peranan penting dalam proses belajar 

mengajar. Kunci keberhasilan madrasah dalam mencapai tujuan 

pendidikan di madrasah ada di tangan guru.
7
 

Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai 

dengan tugas yang diembannya. Untuk itu perlu diadakan upaya-

upaya untuk meningkatkan kinerja guru agar menjadi tenaga yang 

lebih profesional. Untuk meningkatkan kinerja guru perlu 

diadakan pembinaan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Peningkatan kinerja guru tidak semata-mata 

hanya meningkatkan kompetensinya saja seperti melalui 

pemberian penataran, pelatihan maupun pemberian kesempatan 

untuk lebih berkembang, namun perlu juga memperhatikan guru 

dari segi yang lain misalnya pemberian bimbingan dan motivasi, 

peningkatan disiplin, pemberian insentif dan gaji yang layak, dan 

juga penghargaan bagi guru yang berprestasi.
8
 

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, kemampuan 

kepala madrasah sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga 

pendidikan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

guru. Tugas dan fungsi kepala madrasah sebagai pemimpin harus 

memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan dapat 

memberikan solusi terbaik terhadap setiap permasalahan yang 

dihadapi madrasah. Semua yang dilakukan kepala madrasah 

haruslah dapat memberikan penjelasan, saran, masukan, 

                                                           
7
 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2009), hlm.34. 
8
Ibid, hlm.35. 
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hubungan, motivasi dan dapat diterima oleh guru dan masyarakat 

madraah secara keseluruhan. Selain itu peningkatan kepuasan 

kerja guru dalam bekerja juga dapat ditingkatkan melalui layanan 

supervisi oleh kepala madrasah.
9
 

Peran seorang kepala madrasah dalam mewujudkan iklim 

pendidikan yang baik dan kondusif sangat diperlukan. Dengan 

iklim yang kondusif tersebut maka kepuasan dalam bekerja akan 

meningkatkan kinerja guru. Sehingga para guru akan sangat 

bertanggung jawab atas pekerjaannya yaitu mendidik generasi 

penerus bangsa. Kepala madrasah sebagai pimpinan di madrasah 

harus mampu melakukan organisasi yang baik, agar supaya tidak 

ada guru yang kinerjanya buruk atau tidak baik, agar tidak ada 

guru yang tidak menyadari tangung jawabnya. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

skripsi dengan judul : “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di MI Giriloyo II”. 

Salah satu alasan peneliti melakukan penelitian di MI 

Giriloyo II karena peneliti menilai kinerja guru di MI tersebut 

masih belum optimal. Oleh karennya perlu dilakukan penelitian 

untuk melihat peningkatan kinerja guru. Adapun kepemimpinan 

kepala madrasah di MI Giriloyo dapat dikatakan telah berjalan 

dengan baik akan tetapi belum optimal dalam meningktkan 

kinerja guru. Salah satu indikatornya adalah kepala madrasah 

menjalankan kepemimpinannya dengan peranan dalam berbagai 

aspek baik dalam struktural organisasi maupun maupun kultural. 

                                                           
9
Ibid, hlm.36-37. 



6 

 

maka dari itu penelitian dilakukan di MI Giriloyo untuk melihat 

bagaimana kepemimpinan kepala madraah meningkatkan kinerja 

guru yang ada di MI Giriloyo tersebut.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MI Giriloyo II Imogiri Bantul? 

2. Bagaiamana peningkatan kinerja guru di MI Giriloyo II ? 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MI Giriloyo II ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kepemiminan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. 

b. Untuk mengetahui bagaimana peningkatan kinerja guru di 

MI Giriloyo II. 

c. Untuk mengetahui apa saja factor yang mempengaruhi 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 

manfaat kepada berbagai pihak baik yang sebagai subjek 
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maupun objek penelitian, adapun beberapa manfaatnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapt 

memberikan manfaat berupa tambahan ilmu 

pengetahuan atau khasanah ilmiah di bidang 

pendidikan berkaitan dengan kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru. 

2) Memberikan kontribusi pada bidang penelitian untuk 

selanjtnya dapat dipergunakan sebagai sumber 

referensi dengan penelitian terkait. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti akan bermanfaat sebagi sebuah 

pengalaman dalam melakukan penelitian tentang 

kepemimpinan kepala madrasah. 

2) Bagi lembaga pendidikan terkait maka akan 

bermanfaat sebagai rujukan dalam meningkatkan 

kepemimpinan kepala madrasah dan kinerja guru. 

3) Bagi masyarakat umum yang merupakan bagian dari 

pendidikan itu sendiri, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat untuk lebih aktif dalam 

mengontrol pendidikan dan kualitas kepemimpinan 

serta kinerja guru.  
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D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri 

atas halaman judul, halaman surat pernyataan, halaan persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran-

lampiran. 

Bagian inti terdiri atas uraian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-

bab sebagai satu kesatuan. 

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi pengantar 

pelaksanaan dan penyusunan skripsi secara global yang 

mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian. Bab II yaitu berisi kajian pustaka. Bab 

ini berisi tentang kajian pustaka yang relevan dengan yang akan 

kita teliti sehingga dapat dicari perbedaan pada penelitian 

sebeumnya, landasan teori yang akurat, dan kerangka teori yang 

dibuat kedalam bagan-bagan. Bab III berisi metode penelitian. 

Bab ini berisi jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi dan 

tempat pelaksanaan penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, kriteria 

keberhasilan yang akan dicapai dari penelitian yang dilakukan, 

dan sistematika pembahasan. Bab IV berisi pembahasan. Bab ini 

berisi pengolahan data tentang hasil-hasil yang telah diperoleh 

dari penelitian tentang kepemimpinan kepala madraah dalam 

menigktkan kinerja guru. Bab V yaitu penutup. Berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian, saran-saran, dan kata penutup.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada Bab IV, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.: 

1. Kepemimpinan kepala madrasah di MI Giriloyo II berusaha 

mengoptimalkan peran-perannya sebagai seorang pemimpin, 

pendidik, dan supervisor. Kepala madrasah dalam 

menjalankan kepemimpinannya mengutamakan adanya dialog 

terhadap segala perubahan yang akan diaksanakan. Maka 

dengan ini peneliti menarik kesimpulan bahwa kepemimpinan 

kepala madrasah berdasarkan pada hal tersebut didukung oleh 

beberapa aspek dalam menjalankan peran sebagai pemimpin 

dan pendidik di madrasah berjalan dengan baik. Sehingga 

dengan kepemimpinan tersebut, kepala madrasah mampu 

mewujudkan budaya dan iklim kerja yang kondusif. 

Penguasaan atas tugas dan peran sebagai pemimpin dan juga 

sebagai pendidik berhasil dijalankan oleh kepala madrasah. 

2. Peningkatan kinerja guru berjalan perlahan dan berkelanjutan. 

Guru yang mengalami kesulitan dalam pengkondisian peserta 

didik diberikan bantuan dan saran oleh kepala madrasah 

dalam mengatasi masalahnya. Demikian juga ketika ada guru 

yang tidak membuat RPP dalam pembelajaran, kepala 

madrasah menggunakan kepemimpinannya untuk 

memberikan bimbingan kepada guru yang mengalami 

masalah dan kendala. Peningkatan kinerja guru di MI 
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Giriloyo II berjalan secara berkelanjutan. Melalui evaluasi 

bersama antara kepala madrasah dan guru.  

3. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru diantaranya adalah 

kepribadian kepala madrasah, profesionalisme kepala 

madrasah, komunikasi kepala madrasah, kompetensi guru, 

sarana dan prasarana. Semua factor tersebut berkaitan dengan 

situasi dimana kepala madrasah menempatkan dirinya dalam 

struktur organisasi maupun kultur madrasah serta keadaan 

individu-individu. Dengan demikian peningkatan kinerja guru 

tidak akan berhenti jika tujuan telah tercapai. Akan tetapi 

proses peningktan tersebut akan dilaksanakan secara 

berkelanjutan dengan berorientasi pada prosesnya juga. 

 

B. Saran  

Sesuai dengan uraian diatas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran  kepada kepala madrasah, bapak ibu guru dan juga 

peserta didik sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala madrasah di MI Giriloyo telah berjalan 

dengan baik, walaupun memang tidak bisa dikatakan 

sempurna. Karena dalam menjalankan kepemimpinan 

tersebut, kepala madrasah sebenarnya mampu menjalankan 

peran-peran yang lain diluar peran sebagai pemimpin, 

pendidik dan supervisor. Diantaranya adalah sebagai manajer, 

administrator, innovator, dan motivator. Peran-peran tersebut 

juga akan menunjang proses peningkatan kinerja guru. selama 

ini yang paling mendominasi adalah kepala madrasah sebagai 
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pendidik, pemimpin, dan supervisor. Selain peran-peran 

tersebut, kepala madrasah harus meningkatkan ketegasannya 

dalam memberikan bimbingan pada guru dan peserta didik.  

2. Peningkatan kinerja guru harus didukung juga oleh para guru 

itu sendiri. Masing-masing guru seharusnya meningkatkan 

kemampuannya dalam menggunakan alat-alat teknologi yang 

digunakan dalam pembelajaran. Meningkatkan 

kompetensinya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengembangan baik yang didelegasikan oleh madrasah 

maupun yang diikuti secara individu. Sebaiknya para guru 

juga berperan aktif mengikuti informasi yang berkembang 

dalam dunia pendidikan. Dan juga meningkatkan disiplin 

dirinya masing-masing. 

3. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru, diantara 

factor yang harus ditingkatkan adalah sarana dan prasarana. 

Karena hal tersebut berpengaruh secara langsung terhadap 

kinerja guru. sarana yang menunjang proses pembelajaran 

sehingga akan menghasilkan prestasi belajar yang meningkat. 

Kemudian prasarana yang baik akan memudahkan semua 

warga madrasah dalam mengikuti pembelajaran di madrasah. 

Sehingga nantinya, kinerja guru dapat meningkat lebih baik 

lagi serta proses tersebut akan berjalan secara berkelanjutan. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, atas segala 

karuniaNya yang diberikan sehingga penelitian berjudul 

“Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru di MI Giriloyo II Imogiri Bantul” dapat peneliti selesaikan. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini nantinya dpat bermanfaat 

khususnya bagi peneliti, Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Madrasah Ibtidaiyah Giriloyo II dan para pembaca serta semua 

pihak yang telah membantu dan mendorong penyelesaian skripsi 

ini. 

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini pasti 

masih jauh dari kesempurnaan. Pada dasaranya penyususnan 

skripsi ini adalah untuk membantu memberikan saran kepada 

kepala madrasah dan juga para guru. Tidak untuk mencari 

kesalahan ataupun kelemahan yang ada, peneliti berusaha 

memberikan yang terbaik pada masukan-masukan yang 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru.  

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas segala 

bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik itu dari segi 

tenaga, pikiran, waktu dan tempat. Peneliti telah berusaha untuk 

semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun 

karena keterbatasan tentunya dalam skripsi yang sederhana ini 

masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerelaan hati 

peneliti mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua 
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pihak yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan 

dalam skripsi ini. 

Peneliti memohon maaf kepada semua pihak yang telah 

terlibat dalam penyelesaian skripsi ini atas segala kesalahan dan 

khilaf baik yang terucap maupun sikap peneliti selama proses 

penyelesaian skripsi ini. Dan semoga semua pihak yang telah 

membantu mendapatkan limpahan karunia dari Allah SWT. 
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Lampiran I 

Surat Pengajuan Penyusunan Skripsi 
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Lampiran II 

Pedoman Wawancara Kepala Madrasah 

Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Apakah kepala madrasah masuk kelas untuk memberikan 

pengarahan pada peserta didik? 

2. Apakah kepala madrasah memperhatikan kompetensi guru? 

3. Apakah kepala madrasah menyediakan fasilitas yang baik? 

4. Apakah kepalamadrasah memberikan kesempatan belajar lagi 

bagi para guru? 

5. Apakah kepala madrasah mendorong guru untuk terus 

meningkatkan kompetensinya? 

6. Apakah kepala madrasah mengadakan kegiatan 

pengembangan profesi guru? 

7. Apakah kepala madrasah melakukan pengelolaan administrasi 

yang baik? 

8. Bagaimana kepala madrasah mnegelola anggaran? 

9. Apakah kepala madrasah melakukan kunjungan kelas dalam 

rangka supervisi? 

10. Apakah kepala madrasah melakukan evaluasi terhadap kinerja 

guru? 

11. Apakah kepala madrasah sering memberikan arahan kepada 

guru dan karyawan? 

12. Apakah tugas yang diberikan oleh kepala madrasah sesuai 

tupoksi guru dan karyawan? 

13. Apakah kepala madrasah memberikan inovasi dalam 

pembelajaran? 

14. Apakah kepala madrasah memberikan motivasi kepada guru? 
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Kinerja Guru 

1. Apakah guru selalu menyiapkan RPP? 

2. Apakah guru selalu melakukan evaluasi diakhir 

pembelajaran? 

3. Apakah hasil evaluasi pembelajaran langsung dilakukan 

tindak lanjut oleh guru? 

4. Apakah guru juga menjadi pelatih dalam kegiatan ekstra yang 

ada ? 
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Lampiran III 

Pedoman Wawancara Guru 

Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Apakah kepala madrasah masuk kelas untuk memberikan 

pengarahan pada peserta didik? 

2. Apakah kepala madrasah memperhatikan kompetensi guru? 

3. Apakah kepala madrasah menyediakan fasilitas yang baik? 

4. Apakah kepalamadrasah memberikan kesempatan belajar lagi 

bagi para guru? 

5. Apakah kepala madrasah mendorong guru untuk terus 

meningkatkan kompetensinya? 

6. Apakah kepala madrasah mengadakan kegiatan 

pengembangan profesi guru? 

7. Apakah kepala madrasah melakukan pengelolaan administrasi 

yang baik? 

8. Bagaimana kepala madrasah mnegelola anggaran? 

9. Apakah kepala madrasah melakukan kunjungan kelas dalam 

rangka supervisi? 

10. Apakah kepala madrasah melakukan evaluasi terhadap kinerja 

guru? 

11. Apakah kepala madrasah sering memberikan arahan kepada 

guru dan karyawan? 

12. Apakah tugas yang diberikan oleh kepala madrasah sesuai 

tupoksi guru dan karyawan? 

13. Apakah kepala madrasah memberikan inovasi dalam 

pembelajaran? 

14. Apakah kepala madrasah memberikan motivasi kepada guru? 
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Kinerja Guru 

1. Apakah guru selalu menyiapkan RPP? 

2. Apakah guru selalu melakukan evaluasi diakhir 

pembelajaran? 

3. Apakah hasil evaluasi pembelajaran langsung dilakukan 

tindak lanjut oleh guru? 

4. Apakah guru juga menjadi pelatih dalam kegiatan ekstra yang 

ada ? 
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Lampiran IV 

Catatan Lapangan 

CATATAN LAPANGAN I 

Metode Pengumpulan : Observasi  

Hari, tanggal : Senin, 21 Januari 2019 

Pukul  : 08.00 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Lingkungan Madrasah 

Deskripsi Data : 

Observasi ini adalah yang pertama peneliti laksanakan. Dalam 

observasi ini peneliti hanya melakukan pengamatan pada 

lingkungan MI dan sekitarnya. Dengan tujuannya adalah untuk 

mengetahui kondisi lingkungan di dalam madrasah dan sekitar 

madrasah. 

 

Interpretasi Data : 

Lingkungan madrasah merupakan komplek MI Ma’arif Giriloyo, 

dimana dalam satu komplek tersebut terdapat 2 madrasah yaitu 

MI I dan MI II. MI I berada di bagian depan komplek sementara 

MI II ada dibelakangnya.  Terletak di desa wisata Giriloyo yang 

terkenal dengan kerajinan batiknya. Area madrasah dikelilingi 

oleh home industry batik khas Giriloyo. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan : Observasi 

Hari, tanggal : Senin, 21 Januari 2019 

Pukul  : 06.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Kepala Madrasah MI Giriloyo II 

 

Deskripsi Data : 

Sumber data adalah Bapak Subhan, S.Ag yang merupakan kepala 

madrasah. Observasi dilakukan dengan mengamati kepala 

madrasah sejak datang ke madrasah dan ketika berada di 

lingkungan madrasah. Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas 

mengamati dan tidak melakukan wawancara kepada kepala 

madrasah. 

 

Interpretasi Data:  

Kepala madrasah hadir tepat waktu, yaitu sebelum waktu atau bel 

masuk berbunyi. Kepala madrasah menyambut peneliti dan 

mempersilakan peneliti melaksanakan tugasnya. Kemudian 

kepala madrasah melaksanakan kegiatan rutin menyambut para 

peserta didik di depan sekolah. Setelah bel masuk berbunyi 

kepala madrasah memimpin upacara bendera yang dilaksanakn 

bersama antara MI I dan MI II. Kepala madrasah melaksanakan 

peran sebagai pemimpin. Beliau yang memimpin atau menjadi 

Pembina upacara menyampaikan nasehat-nasehat dan semangat 

kepada semua peserta didik dan guru yang mengikuti kegiatan 

upacar tersebut. Beliau menjalankan peran sebagai pemimpin 

dengan sungguh-sungguh dan baik. Dengan sangat ramah 

menyambut dan member salam kepada peserta didik, guru, dan 

juga wali murid yang mengantarkan. 
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CATATAN LAPANGAN III 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019 

Pukul  : 09.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Kepala Madrasah MI Giriloyo II 

 

Deskripsi Data: 

Pada kesempatan pertama melakukan wawancara dengan kepala 

madrasah. Peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

peran dan fungsi kepala madrash. Wawancara dilakukan did lam 

ruang kepala madrasah.  Dalam wawancara ini kepala madrasha 

menyampaikan garis-garis besar tugas pokok dan fungsi kepala 

madrasah. 

 

Interpretasi Data: 

Peran sebagai seorang kepala madrasah tidaklah mudah. Kepala 

madrasah adalah guru yang diberikan tugas tambahan atau khusus 

untuk memimpin madrasah. Dengan demikian beliau berupaya 

agar memimpin dengan penuh amanah dan menjalankan 

kepemimpinannya dengan baik. Sebagai seorang pemimpin yang 

paling utama tentu adalah memberikan teladan bagi yang 

dipimpian. Beliau selalu berupaya memberikan keteladanan 

kepada bapak dan ibu guru juga kepada peserta didik. 
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CATATAN LAPANGAN IV 

Metode Pengumpulan : Observasi 

Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019 

Pukul  : 07.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Kepala Madrasah MI Giriloyo II 

Deskripsi Data: 

Pengamatan kali ini peneliti laksanakan di ruang guru. Dimana 

pada saat itu kepala madrasah sedang memberikan arahan kepada 

bapak ibu guru yang ada di ruangan. Namun demikian bahwa 

arahan tersebut bersifat informal. Akan tetapi walaupun bersifat 

non formal para guru tetap memberikan respon sangat baik. 

 

Interpretasi Data: 

Pemberian arahan yang dilakukan oleh kepala mdrasah adalah 

bagian dari menjalankan perannya sebagai pemimpin. Dimana 

arahan yang diberikan walaupun bersifat nonformal adalah 

arahan yang bertujuan memperbaiki kinerja guru. Bahkan arahan 

juga dilakukan kepada individu salah satu guru yang sedang  

mengalami permasalahan dalam mengerjakan tugas. Tidak hanya 

arahan, kepla madrasah juga memberikan bantuan kepada yang 

bersangkutan. Peran kepemimpinan yang dijalankan kepala 

madrasah sejalan dan seirama dengan aturan yang sebagaimana 

mestinya. 
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CATATAN LAPANGAN V 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Selasa, 22 Januari 2019 

Pukul  : 10.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Erna Zuana, S.Ag. 

Deskripsi Data: 

Sumber data atau informan adalah guru kelas III A. beliau 

menyampaikan tentang peran kepala madrasah. Sebagai seorang 

pemimpin, kepala madrasah sangat mengayomi para guru dan 

peserta didik. Kepala madrasah juga selalu memberikan 

pengertian dan nasehat kepada guru dan peserta didik. 

 

Interpretasi Data: 

Kepemimpinan kepala madrasah yang baik maka akan 

menghasilkan budaya kerja yang baik pula. Budaya kerja yang 

baik akan menghasilkan kinerja yang baik. Kepala madrasah 

menekankan kepada para guru untuk senantiasa meningkatkan 

kinerja. Iklim kerja yang kondusif dibangun melalui 

kepemimpinan kepala madrasah yang mengajak untuk 

membudayakan kerja sama. 
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CATATAN LAPANGAN VI 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Rabu, 23 Januari 2019 

Pukul  : 07.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Nurul Lailatul Rohmah, S.Pd.SD 

Deskripsi Data: 

Sumber data merupakan wali kelas I. pertanyaan berkaitan 

dengan kinerja guru. Kepala madrasah berkeinginan agar para 

guru mampu melaksanakan kinerja sesuai dengan kaidah-kaidah 

kinerja guru yang baik. Kepla madrasah memberikan arahan 

langsung berkaitang dengan peningkatan kinerja guru ini. Dalam 

rapat resmi maupun keadaan non formal, arahan diberikan kepada 

bapak dan ibu guru. 

 

Interpretasi data: 

Kepala madrasah menjalankan kepemimpinan dalam rangka 

peningkatan kinerja guru dengan metode mengajak dan meberi 

arahan. Kepala madrasah mengajak untuk saling mengingatkan 

dan memberikan masukan pada masing-masing guru dan kepala 

madrasah. Segala bentuk kendala yang ada akan bersama-sama 

ddicari solusi yang terbaik. Semua guru menaati setiap arahan 

yang diberikan oleh kepala madrasah. Baik arahan yang langsung 

dalam rapat maupun arahan langsung di luar rapat.  
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CATATAN LAPANGAN VII 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Rabu, 23 Januari 2019 

Pukul  : 09.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Tohari, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Sumber data adalah guru mapel agama di madrasah. Pertanyaan 

berkaitan dengan kinerja guru. Yang bersangkutan adalah guru 

mapel agama yang mengampu di kelas atas.  

 

Interpretasi Data: 

Kepala madrasah sangat mendukung setiap upaya guru dalam 

meningkatkan kinerjanya. Kepala madrasah memberikan fasilitas 

bagi para guru yang untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga 

nantinya kinerja para guru akan meningkat dan prestasi belajar 

peserta didik juga meningkat. 
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CATATAN LAPANGAN VIII 

Metode Pengumpulan : Observasi 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 09.30 WIB 

Lokasi : Ruang Guru 

Sumber Data : Bapak Ibu Guru 

 

Deskripsi Data: 

Pengamatan dilaukan di dalam ruang guru. Segala bentuk 

interaksi dan kegiatan diamati dengan sungguh-sungguh. 

Beberapa guru mengerjakan tugas tambahan sementara guru yang 

lain sedang istirahat usai mengajar. 

 

Interpretasi Data: 

Terjadi interaksi yang baik di dalam ruang guru tersebut. Budaya 

dan iklim kerja yang dibangun kepala madrasah bersama dengan 

para guru berjalan dengan sangat baik. Saling membantu dalam 

menyelesaikan tugas adalah hal yang paling penting. Dan kepala 

madrasah juga berkenan memberikan bantuan kepada beberapa 

guru. 
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CATATAN LAPANGAN IX 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 11.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : M. RidhoPrasetya 

 

Deskripsi Data: 

Sumber data adalah peserta didik kelas IV. Wawancara dilakukan 

di luar kelas pada saat sedang istirahat kedua. Yaitu ketika 

menunggu waktu sholat dhuhur. Peserta didik yang diberikan 

pertanyaan menjawab dengan spontan dan tanpa pengaruh dari 

siapapun. Pesertadidik menjawab sesuai dengan pengalaman 

yang dialami dan saksikan. Pertanyaan yamg diberikan berkaitan 

dengan kepemimpinan kepala madrasah sebagai pendidik. 

 

Interpretasi Data: 

Kepala madrasah selalu menyempatkan waktu untuk masuk ke 

dalam kelas. Kepala madrasah memberikan pelajaran jika guru 

yang seharusnya mengajar tidak bisa hadir. Kepala madrasah 

selalu memberikan apresiasi kepada peserta didik di dalam kelas. 

Di dalam kelas kepala madrasah juga memberikan nasehat-

nasehat kepada peserta didik. Keteladanan menjadi sarana bagi 

kepala madrasah untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada 

peserta didik. 
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 CATATAN LAPANGAN X 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Jum’at, 25 Januari 2019 

Pukul  : 09.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data :  Heri Maryanto 

 

Deskripsi Data: 

Sumber data adalah tenaga kependidikan yaitu bagian tata usaha. 

Bertugas mengurus beberapa administrasi madrasah mencakup 

guru, karyawan dan peserta didik. Pertanyaan yang diberikan 

berkaitan dengan kepala madrasah sebagai administrator. 

 

Interpretasi Data: 

Kepala madrasah dalam menjalankan peran administrasinya 

selalu mengacu pada hal-hal yang suah ditetapkan oleh 

kementrian agama. Dengan demikian maka manajemen 

administrasi di madrasah tidak akan banyak mengalami kendala. 

Kepala madrasah juga sering memberikan bantuan kepada bagian 

tata usaha yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas. 

Untuk fasilitas yang berkaitan administrasi, madrasah sudah 

memiliki kelengkapan yang baik. 
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CATATAN LAPANGAN XI 

Metode Pengumpulan : Observasi 

Hari, tanggal : Sabtu, 26 Januari 2019 

Pukul  : 07.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Anisatul Farida, S.Pd.I  

 

Deskripsi Data: 

Pengamatan dilakukan di dalam kelas pada saat guru sedang 

mengajar. Beliau merupakan guru kelas IV B. yang bersangkutan 

juga sedang menempuh pendidikan S2. 

 

Interpretasi Data: 

Guru mengawali pertemuan engan salam dan berdoa bersama-

sama. Guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan 

runtut dan tertib. Penguasaan materi yang baik dari guru sehingga 

peserta didik mudah memahami. Guru menutup kegiatan 

pembelajaran dengan memberikan tugas tambahan atau pekerjaan 

rumah kepada peserta didik. 
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CATATAN LAPANGAN XII 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 12.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Friyatun Susantiningsih, S.Kom  

 

Deskripsi Data : 

Pertanyaan yang diajukan terkait dengan kinerja guru. Selama ini 

kinerja guru di madrasah dinilai belum optimal. Kepala madrasah 

memberikan perhatian penuh terhadap hal tersebut. Beliau 

menganjurkan para guru untuk mengikuti kegiatan 

pengembangan kinerja. Kegiatan yang dimaksud seperti seminar 

maupun workshop. 

 

Interpretasi Data : 

Kepala madrasah memberikan anjuran kepada setiap guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. Hal itu diwujudkan dengan 

memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengikuti 

kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja baik berupa 

seminar maupun workshop yang diadakan oleh lembaga-lembaga 

formal terkait. kemudian juga kegiatan berupa pelatihan-pelatihan 

maupun pendidikan profesi guru. 
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CATATAN LAPANGAN XIII 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 12.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Fajar Aldikru,S.Pd.I  

 

Deskripsi Data : 

Sumber data adalah wali kelas VI. Beliau merupakan salah satu 

guru PNS yang ada di madrasah. Wawancara berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala madasah dalam meningkatkan kinerja 

guru. Selama ini kepala madrasah menjalankan 

kepemimpinannya dengan sangat baik. Beliau pemimpin yang 

mampu mengayomi semua warga madrasah. 

 

Interpretasi Data : 

Kepala madrasah menjalankan kepemimpinannya dengan baik. 

Mengayomi semua warga madrasah tanpa memandang statusnya. 

Menjadi  pemimpin yang mengutamakan teladan daripada 

nasehat. Memberikan hukuman yang mendidik tanpa menyakiti 

ataupun memberikn hukuman fisik. Berusaha dengan sepenuh 

hati membesarkan madrasah tanpa memikirkan diri sendiri. 

Kepentingan madrasah selalu dijadikan kepentingan yang utama. 
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CATATAN LAPANGAN XIV 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 12.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Uswatun Hasanah, S.Pd 

 

Deskripsi Data : 

Sumber data adalah wali kelas IA. Pertanyaan berkaitan dengan 

dengan kinerja guru. Perhatian terhadap kinerja guru menjadi 

bahasan pokok dalam setiap rapat. Para guru berusaha selalu 

eningkatan kinerjanya melalui masukan dan saran yang diberikan 

baik oleh kepala madrasah maupun oleh guru lainnya. 

 

Interpretasi Data : 

Peningkatan kinerja guru yang dilakukan selama ini hanya 

sebatas membenahi cara mengajar. Akan tetapi dalm upaya 

meningkatkan prestasi peserta didik dan juga prestasi sekolah, 

orientasi kinerja guru tidak hanya bagaimana mengajar di kelas. 

Akan tetapi bagaimana menyiapkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi pembelajaran. Kemampuan kinerja guru diukur 

menyeluruh dan dievaluasi bersama-sama. Memperbaiki fasilitas 

dan meningkatkannya merupakan bagian dari upaya peningkatan 

itu.   
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CATATAN LAPANGAN XV 

Metode Pengumpulan : Observasi 

Hari, tanggal : Jum’at, 25 Januari 2019 

Pukul  : 07.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Friza Muhammad, S.Pd 

 

Deskripsi Data : 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran 

mata pelajaran olahraga. Namun kegiatan pembelajaran 

dilakukan di dalam kelas. Tidak seperti biasanya di luar kelas. 

Melihat dan mengamati kemampuan guru dalam mengkondisikan 

kelas. 

 

Interpretasi Data : 

Kemampuan guru dalam mengkondisikan kelas adalah bagian 

dari kinerja guru. Mengkondisikan kelas merupakan langkah 

dalam memulai kegiatan pembelajaran. Setiap guru wajib 

menyiapkan, mengawali, melaksanakan dan mengevaluasi setiap 

kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatan pembelajaran olahrahga 

yang dilaksanakan di dalam kelas, memerlukan pengkondisian 

yang lebih disbanding dengan kegiatan pembelajaran di luar 

kelas. Karen peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran 

tersebut di luar kelas. Akan tetapi kemampuan guru sngat baik 

dalam hal pengkondisian. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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CATATAN LAPANGAN XVI 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019 

Pukul  : 13.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : M Subhan,S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Peningkatan kinerja guru dilakukan untuk memberikan 

pemerataan hak pembelajaran kepada semua peserta didik. 

Fasilitas pendukung kinerja guru diupayakan untuk diberikan 

kepada semua kelas dan guru. Prestasi pembelajaran diharapkan 

perlahan meningkat dengan pemberian fasilitas tersebut. Agar 

supaya tidak ada ketimpangan prestasi. 

 

Interpretasi Data : 

Pemerataan hak pembelajaran dalam artian memberikan hak yang 

sama kepada peserta didik dalam memperoleh kesempatan 

menggunkan fasilitas dan mendapatkan pengajaran yang sama 

dengan peserta didik lain. Maka dengan peningkatan kinerja guru 

itulah prestasi belajar dapat dicapai secara maksimal. Fasilitas 

pembelajaran berupa media pembelajaran maupun alat teknologi 

seperti laptop serta lcd proyektor juga menunjang itu semua. 

Kepala madrasah ingin agar semua merasakan dan semua 

memperoleh haknya dengan seimbang. Sehingga dapat 

meminimalkan kendala-kendala pembelajaran di madrasah. 

Pencapaian tertinggi nantinya adalah prestasi madrasah dapat 

meningkat.   
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CATATAN LAPANGAN XVII 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Sabtu 26 Januari 2019 

Pukul  : 13.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Purwanti Widadi,S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Sumber data adalah wali kelas IV B. Beliau merupakan salah satu 

guru yang berstatus PNS. Berdasarkan pemaparan yang beliau 

sampaikan bahwa kinerja guru selama ini memiliki beberapa 

kendala, salah satunya adalah terkait dengan fasilitas pendukung 

pembelajaran berupa teknologi. Laptop dan lcd proyektor sangat 

penting bagi pembelajaran saat ini. 

 

Interpretasi Data: 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, mengalami 

beberapa kendala. Alat-alat pendukung berupa laptop dan lcd 

proyektor masih minim dimiliki oleh madrasah. Sehingga hal 

tersebut menghambat beberapa guru yang ingin menggunakan 

fasilitas tersebut. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 

mengharuskan pembelajaran yang komprehensif. Dengan 

demikian sudah seharusnya fasilitas teknologi digunakan dalam 

pembelajaran di kelas.  
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CATATAN LAPANGAN XVIII 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Senin, 28 Januari 2019 

Pukul  : 09.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II  

Sumber Data : Any Rokhmawati,S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Sumber data merupakan wali kelas IIA. Beliau menuturkan 

bahwa dalam melaksanakan tugas untuk mengajar di kelas bawah 

merupakan tugas yang cukup berat. Karena terkadang tidak 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dibuat. Maka konsultasi dengan kepala madrasah dalam 

menghadapi keberagaman peserta didik. Masukan-masukan dari 

kepala madrasah tersebut digunakan sebagai acuan dalam 

menjalankan tugas di kelas. 

 

Interpretasi Data: 

Kendala yang dialami dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sangat beragam. Maka untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut, para guru meminta bantuan dari kepala 

madrasah. Baik dalam hal teknis maupun hal-hal yang bersifat 

non teknis dalam pembelajaran. Peran kepala madrasah sebagai 

pemimpin sangat berpengaruh besar.  
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CATATAN LAPANGAN XIX 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2019 

Pukul  : 10.30 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Latif Nur Rahmawati 

 

Deskripsi Data : 

Sumber data merupakan guru mata pelajaran agama di kelas 

bawah. Mendapatkan tugas tambahan sebagai putakawan. Beliau 

menyampaikan bahwa selama ini kepala madrasah sangat adil 

dalam menjalankan kepemimpinannya di madrasah. Tidak 

membedakan satu guru dengan guru yang lain berdasarkan 

statusnya. Kepala madrasah memberikan ruang yang seluasnya 

bagi semua guru untuk saling bekerja sama dan meningkatkan 

kinerjanya.  

 

Interpretasi Data: 

Kepemimpian kepala madrasah berjalan dengan baik. Dalam 

menjalankan kepemimpinannya, kepala madrasah tidak pernah 

memberikan perhatian lebih hanya pada satu atau dua guru saja. 

Akan tetapi kepala madrasah menjadi pemimpin bagi semua 

warga madrasah. Dengan demikian kepla madrasah memberikan 

perlakuan yang sama dalam rangka mencapai tujuan bersama-

sama. 
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CATATAN LAPANGAN XX 

Metode Pengumpulan : Wawancara 

Hari, tanggal : Kamis, 28 Januari 2019 

Pukul  : 09.20 WIB 

Lokasi : MI Giriloyo II 

Sumber Data : Kaisal Faqih 

Deskripsi Data: 

Sumber data merupakan peserta didik MI Giriloyo II yang 

bertempat tinggal tidak jauh dari madrasah. Wawancara 

dilaksanakan ketika waktu istirahat. Sehingga tidak mengganggu 

proses pembelajaran peserta didik. Peserta didik memberikan 

jawaban dengan baik dan lancar. Tidak ada rasa takut atau malu. 

Pertanyaan berkaitan dengan kinerja guru. 

Proses pembelajaran berjalan dengan baik, walaupun 

terkadang mengalami sedikit kendala. Kendala yang muncul 

adalah ketika pengkondisian peserta didik. Peserta didik yang 

sedikit sulit untuk dikondisikan karena pengaruh satu atau dua 

teman yang membuat teman yang lain terpengaruh. Sehingga 

guru agak kesulitan dengan kondisi tersebut. Kemudian guru 

akan memberikan hukuman bagi peserta didik yang membuat 

gaduh. 

Interpretasi Data: 

Dalam pengkondisian peserta didik yang merupakan trouble 

maker, maka guru menggunakan hukuman. Akan tetapi hukuman 

yang diberikan bukanlah berupa hukuman fisik. Melainkan 

adalah hukuman yang mendidik. Misalnya menulis surat-surat 

pendek atau menghafalkan surat-surat pendek tersebut. Dengan 

demikian pengkondisian peserta didik akan mudah dilakukan. 

Karena peserta didik takut untuk membuat gaduh di kelas. Gurun 

selalu berusaha untuk menghindari pemberian hukuman, akan 

tetapi kondisi peserta didik sendiri tidak bisa diprediksi oleh guru. 

maka dengn demikian guru membuat kesepakatan dengan peserta 

didik di kelas berupa kontrak kerja.  
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Lampiran V 

Bukti Seminar Proposal 
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Lampiran VI 

Surat Keterangan Bebas Nilai E 
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Lampiran VII 

Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran VIII 

Permohonan Izin Penelitian Kesbangpol 
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Lampiran IX 

Permohonan Izin Penelitian Kanwil Kemenag DIY 
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Lampiran X 

Sertifikat IKLA 
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Lampiran XI 

Sertifikat TOEC 
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Lampiran XII 

Sertifikat Sosialisasi Pembelajaran 
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Lampiran XIII 

Sertifikat ICT 
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Lampiran XIV 

Sertifikat KKN 
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Lampiran XV 

Sertifikat Magang III 
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Lampiran XVI 

Sertifikat User Education 
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Lampiran XVII 

Sertifikat Sertifikasi Al qur’an 
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Lampiran XVIII 

Piagam Juz 30 
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Lampiran XIX 

Sertifikat Lectora 
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Lampiran XX 

Sertifikat OPAC 
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Lampiran XXI 

Sertifikat Tari PGMI 

 



133 

Lampiran XXII 

Sertifikat Magang II 
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Lampiran XXIII 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama  :  Muhamat Iksan 

Tempat, Tanggal Lahir :  Gunungkidul, 3 Mei 1993 

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Agama :  Islam 

Alamat  :  Nglaos RT 02 RW 012 kemadang 

Tanjungsari Gunungkidul 55881 

Nama Ayah : Lasimin 

Nama Ibu : Suyatinem 

No HP  : 089632425703 

Alamat E-mail : pengajar.muda17@gmail.com 

Riwayat Pendidikan : 1. TK ABA Bustanul Athfal Glagah 

Tamanan 

  2. SD Muhammadiyah Kemadang 

 3. MTS Mu’allimin Muhammadiyah 

Yogyakarta 

 4. SMA Muhamadiyah Sewon 

 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Pengalaman organisasi :  

1. Karang Taruna Bhakti Muda 

Glagah Tamanan 

2. Pimpinan Komisariat IMM 

Tarbiyah 2017 

3. Koordinator Komisariat IMM UIN 

Sunan Kalijaga 2018 

4. Pimpinan Cabang IMM Kabupaten 

Sleman 2018 

5. Takmir Masjid Baiturridwan RRI 

Gejayan  
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